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r ierwsze to dzieo, które Muzeum im. Dziedu-

szyckich wydaje po mierci nieodaowanej pamici

swego zaoyciela, naley do tych publikacyj, które . p.

Wodzimierz hr. Dzieduszycki, rozporzdzeniem osta-

tniej woli w pierwszym rzdzie do wydania poleci.

Dla autora zarówno jak i dla wszystkich wspó-

pracowników naukowych i zarzdu Muzeum duch

. p. hr. Wodzimierza jest niezagasy, w nim czerpi

si i wskazówki do dalszej pracy i jej kierunku.

Starania okoo wykoczenia i wydania tej pu-

blikacyi podj . p. hr. Wodzimierz w czasie gdy

cae spoeczestwo polskie zajte byo zbliajcym

si obchodem 500-letniej rocznicy odnowienia Uni-

wersytetu Jagielloskiego.

To te nie pamici niezapomnianego zaoyciela

Muzeum, ale w myl i w duchu jego, miaem za-

miar na tej wstpnej karcie prosi Jego Magnifi-

cency Rektora Uniwersytetu Jagielloskiego, by

przyj ksik t jako hod na uczczenie jubileu-

szu ze strony Muzeum imienia Dzieduszyckich.



Nie z winy autora ani zarzdu Muzeum wy-

dawnictwo to zostao opónione, niemniej jednak

niech tych kilka sów wstpnych od wydawnictwa

hdzie wyrazem czci i hodu dla tej przeszo 5-cio

wiekowej instytucyi naukowej, z której wszystkie

dzielnice Polski pocztek wiedzy i prac naukowych

czerpay.

W maju 1902.

Tadeusz Dzieduszychi.
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WSTP.

W najdawniejszych dzieach polskiej historyi natural-

nej nazywano owady ze skrzydami gsto uykowanemi
o napitej bonie, które spostrzegano blizko wody, ogólnie

wodne mi pannami albo nimfami. W nowszych dzie-

ach nazwano je wakami z powodu wahadowego koy-

sania si na skrzydach. Zarazem oi)ierajc si na zagra-

nicznej literaturze poczto grupowa je w rodzaje i gatunki,

którym nadawano osobne nazwy stosujc ludowe lub two-

rzc odpowiednio nowe.

Waki lataj blizko wody dlatego, bo ona jest ich ko-

lebk, w niej wylgaj si larwy i yj a do przemiany

doskonaej. Jako owady drapiene, ywice si innymi owa-

dami wane zajmuj miejsce w gospodarstwie przyrody

a to dla tego, e utrzymuj równowag, zapobiegajc zby-

tniemu rozmnaaniu si szczególnie owadów szkodliwych,

w obec których czy to rolnik, czy lenik, czy ogrodnik, cz-

sto jest bezradnym. Sam sposób ycia waek bez wzgldu

na ich bezporedni stosunek do naszego gos^^odarstwa przed-

stawia wiele zajmujcych szczegóów, które nie mao przy-

czyniaj si do gbszego poznania fizyograficznych stosun-

ków naszego kraju.

Dotychczasowe wiadomoci o wakach dawnej Polski,

jakie zawarte s w dzieach i czasopismach tak zagranicz-
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nych jakote i tutejszo krajowych s albo za ogólne, albo

tylko urywkowe, i mimo starannego ich zestawienia nie

mog same przez si przedstawi naleytego pogldu na kra-

jow faun waek. Wszystkie te wiadomoci rozszerzone

zostay w niniejszym przegldzie wiadomociami nowemi,

nieogoszonemi i w ten sposób jest ten przegld zupenym
wyrazem tego, co dotychczas jest nam o wakach w naszym

kraju wiadomo.

0|)rócz gatunków dotychczas z Polski znanych przy-

toczone s w tym przegldzie take te gatunki, o których

wiadomo, e jawi si w krajach ssiednich, a nie jest wy-

kluczon moliwo odszukania przynajmniej niektórych

z nich w kraju naszym.

Do rozsiedlenia tych owadów w Polsce doczone s
wiadomoci o ich rozmieszczeniu i w innych zwaszcza ssie-

dnich krajach europejskich*).

Rozwój waek.
a) Jajo i lariua.

Zwykle biao, albo szaro, albo óto zabarwione jaja

waek s przecitnie tak wielkie jak nasionka maku (fig. 1.).

Jak dugiego czasu potrzebuje jajo do przeobraenia

si w larw nie zostao jeszcze zbadane.

Tu po wylgu z jaja larwa jest tak drobna, e kszta-

tów jej ciaa wolnem okiem naleycie rozezna nie mona.

Od pierwszej chwili ywi si larwa wyawianiem yj-
cych we wodzie istot, od niej jeszcze drobniejszych, praw-

dopodobnie wymoczkami. Dorosa larwa przedstawia si jako

istota najeona kolcami, z wypukemi po bokaeh gowy

*) W niektórych ustpach oparem si na pracy Dr. R. Tiimpla :

Die Geradfliiger Mitteleuropas. Eisenach ; tablice za doczone wykonane
zostay w tym samym zakadzie litograficznym (kierowanym przez Emila

Perthesa, jako nastpcy . \). M. Wilekensa), w którym sporzdzono ta-

blice dziea Dra R. Tiimpla.



iimieszczonemi oczami i ciernistemi nogami. Ju na pierw-

sze wejrzenie wida w niej yjtlto wielce drapiene. Caa
jest szara i gdy czai si na dnie zaryta w bocie lub na-

mule nie atwo j odróni od jednostajnego rodowiska
zwaszcza wtedy, gdy jest pokryta botem. Leniwo posuwa

si po dnie wody, albo zwolna azi po gazkach i liciach

w wodzie zanurzonych, a w chwilach

odpoczynku zdradziecko zaczaja si,

gow tylko porusza i rozglda si do-

koa uwanie za erem.

Przypatrujc si larwie bliej wir

dzimy u niej narzd szczególny, ukryty

pod spodem gowy. W caoci narzd
ten podobny jest do rki, zginajcej

si w okciu. Jest to wyduona dolna

warga, suca do chwytania zdoby-
A Grupa jaj poczo-

^ ^^^^^^^^ ^. ^ ^^^^^ l.^sady
nych galaretowat isto-

"^ ^ j j

t. Wielko naturalna, jako ramienia kolankowatego i prze-

B. Osobne jajo bardzo duonego przedramienia, rozczepione-
powikszone. Rysowa
z natury Dr. Yosseler. S^ ^^ kocu W dwa yeczkowate czer-

Z dziea Dr. Kurt Lam- paczki. W zwykym stanie zoony
perta. Das Leben der vi- i ^ i j. i
i,. .. T • • W okciu narzd ten chwytny przylega
Bmnengewasser.Leipzig " ^ j l j ts

1899. do spodu gowy i piersi midzy przed-

niemi odnóami, przyczem czerpaczki jako maska okry-

waj szczelnie spód pyszczka. U pewnych rodzajów s czer-

paczki zewntrz wypuke, wewntrz miseczkowato wyo-
bione i na Icrawdziach zaostrzone, a pyszczek poczwarki

niemi opatrzony wyglda j akby przybic lub hemem
zakryty (fig. 2.); u innych grup znowu czerpaczki wicej s
paskie, ni wypuke i na kocacli opatrzone dwoma ostrymi

haczykami (fig. 3.),

Larwa w starszym wieku wyazi po gazkach ku i)0-

wierzchni wody, z której jednak nie wynurza gowy i tu

czatuje na przelatujc zdobycz. Gdy w pobliu nawinie



si skrzydlaty owad, larwa odgina narzd chwytny w o-

kciu, czerpaczki rozwieraj si, chwytaj ofiar i sprowa-

dzaj do pyszczka larwy. Przyczajona larwa bacznie le-

Fio-. 2. Fig. 2 a.

c^^

Narzd chwytny z mask wypuk Narzd chwytny z mask plaska

larwy z rodzaju Cordidia. Powie- larwy z rodzaju Aescma. Powi-
kszenie 2 Xl. kszenie 2 X 1-

Rysowa z natury Dr. Yosseler; Z dziea Dr. Kurt Lamperia : Das

Leben der Binnengewasser, Leipzig 1899.

dzc oczami umie dokadnie wybra t chwil, kiedy po-

chwyci zdoa zdobycz na jak skadaj si najczciej dwu-

skrzydlne owady. Wydarza si, e larwa nieruchomie usa-

dowiona, nie mogc zdobyczy pochwyci, rzuca si na ni
calem ciaem, przy czem straciwszy równowag spada do

wody. W ten sposób owi nietylko przelatujce, lecz take

padajce na wod mniejsze od siebie owady. Nie jest wpra-

wdzie wybredn w wyborze zdobyczy, lecz woli mikkie,

ni twardo powokowe owady. Przy sposobnoci nie daruje

ycia pokrewnym larwom, dlatego sztucznie w naczyniach

chowane larwy czsto przy spotkaniu wzajemnie napadaj

na siebie.

Larwy rónych rodzajów i gatunków waek w dosko-

naym stanie róni si midzy sob ksztatem i innemi wa-

ciwociami budowy ciaa. Tworz one dwa gówne typy:

jeden typ przedstawiaj larwy, które maj ksztat waecz-

kowaty, gruby, a koniec odwoka kolcowaty, gruby, nieopa-

trzony petwami; te dziel si na pewne grupy z rozszerzo-

nym przysadkowatym odwokiem i szyj przy tylnej czci

gowy zwon (fig. 3.) i na inne grupy z odwokiem sto-

kowatym i szyj grub, o równej szerokoci z gow (fig. 4.).



Drugi typ przedstawiaj larwy lvsztatii smukego, cienlvie,

opatrzone skrzelotcliawkami na kocu odwol<;a. (fig. 5.).

Fio. 3. Fil"-. 4. Fiii-. 5.

Larwa z rodzaju Epitheca. Larwa z rod. Anax. Larwa z rodzaju

Wielko naturalna. Powikszenie 3X1- Agrion(Caloptexyx)

Powikszenie 2\1-

Rysowa z natury Dr. Yosseler; Z dziea Dr. Kurt Lamperta: Das
Leben der Binnengewasser, Leipzig 1899.

Bdc ocia i niezgrabn nie byaby w stanie larwa

wyl\:ona ruclui rzutowego, poczonego z pewnem zacio-

waniem l\:ierunl<:u i siy, talie w posuwaniu si w gór po

prostopadyci a lislcici gazkacli zacliodziyby trudnoci,

a nawet w gbinie wodnej szybsze rucliy lvu przodowi by-

yby niewylionalne. Natura zaradzia tym niedogodnociom

waciwem urzdzeniem tcliawelv. U pewnyci rodzajów ja-

l<:oto u tkowycli (Agrion , Coenagrion, Lestes) tcliawlci

umieszczone s na kocu odwol^a w l<:sztacie trzecli pat-

lvów, lvtóre su talcim larwom jalvO petwy. S to skrzelo-

tchawlvi. U innycli rodzajów larw mieszcz si tchawki we-

wntrz ciaa i s poczone z otworem odbytowym na lvocu

odwoka. Za pomoc tych wewntrznych tchawek wcigaj
poczwarki wod do zuycia zawartego w niej powietrza,

poczem zuyt napowrót wydzielaj. Wydzielona woda

gwatownie wytryslca promieniem z tylnej czci odwoka
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na zewntrz. Stosownie do kadorazowej potrzeby posuni-

cia si lub rzutu wprzód larwa otwiera albo zamyka klapy

umieszczone przy tym otworze, wsteczny prd wody przy

jej wyrzuceniu popycha poczwark w odwrotnym kierunku,

zatem naprzód.

W cigu swego ycia larwa linieje si kilkakrotnie.

Wówczas j)owloka naskórka pka, a z dawnej powoki wy-

dobywa si poczwarka w nowej powoce. Naliczono do pi
takich wylenia u jednej larwy. Jak dugo trwa okres y-
cia larwy do przemiany doskonaej , czy tylko przez jedno

lato, czy przez dwa lub wicej, nie zbadano dotychczas.

Pewnem jest tylko tyle, e larwy wylge z jaja w cigu

lata zimuj pod wod ukryte w gbszych miejscach, w któ-

rych woda w lód si nie cina. Moliwem jest, e zoone jaja

mog w zimie zamarza w lodzie, a z wiosn odmarza
i wówczas jeszcze wylgn si z nich larwy mog. W ogóle

okres ycia larwy nie zosta jeszcze dotd naleycie zbadany.

Ze zbliajc si chwil j^rzeobraenia w doskonaego

owada larwa uczepiona do jakiego twardego przedmiotu

w wodzie, zaprzestaje porusza si z miejsca na miejsce

i nie pobiera dalej pokarmu. Ksztat jej zewntrzny nie

zmieni si. Urosy jej tylko patki na grzbiecie, w których

jak w pochwie tkwi wytwarzajce si skrzyda. W tym sta-

nie pozostaje od dwóch do trzech tygodni. Z chwil prze-

miany zblia si ku powierzchni wody i wydostaje po wy-

rastajcych rolinach albo innych wynurzonych przedmio-

tach na powierzchni. Tu pka skórna powoka na grzbie-

cie a przez szczelin wydobywa si wcale inna istota w po-

staci doskonaego owadu. Gowa jego zwisa, wygita w ty

grzbietem wysuwa wiotkie, pcherzowato a i)o koniec od-

woka obrzmiae ciao, a równoczenie rozkadaj si sfa-

dowane skrzyda. Gdy cay owad wydobdzie si pokry-

wy, czepia si nókami najbliszego twardego przedmiotu,

albo chwyta si wyszej czci odygi. Powietrze wchonite



rozpina skrzyda i wypenia wiotkie; przedtem ciao a i)0

cli wili wal\:a odlatuje pozostawiajc po sobie ostatniej po-

wok z czasu jej larwowego ycia. Wylg larwy odbywa

si wczesnym rankiem, wtedy to najatwiej zl^iera waki,

jednake przed zatruciem trzeba ])oczeka, a icli ciao

w pierwszej chwili mikkie, zesztywnieje i pod wi)ywem
powietrza i wiata naleycie si wybarwi.

Przy stawach i wikszych bagnach, gdzie wylga si

znaczniejsza ilo waek widzie mona nad brzegami w tej

porze wiele pozostaych i)owtok })o wylgycli poczwarkach,

zawieszonycli na badylach, odygach, trzcinie, szuwarze, pa-

lach lub belkach. Maj one pozór yjcych istot i dopiero

z bliska ogldane przedstawiaj si jako próne pochewki,

które wiatr wkrótce rozwiewa.

b) Waka doskonaa (imago).

wieo z larwy wylga waka jest jeszcze wt, w lo-

cie niepewn, chwieje si i co chwila usiada po rolinach.

Jednake do zupenego stenia ciaa nie potrzeba wiele

czasu. Ju w tym samym dniu po wylgu nabiera waka
dostatecznych si do lotu i zdobywania poywienia.

Wskutek ustawicznego ruchu w przeciwiestwie do le-

niwej larwy zuywa szybko zasób si ywotnycli, zatem

zmuszon jest cigle si odywia. atwo w ten sposób

wytumaczy sobie moemy aroczno waek.

Dla uatwienia ycia rozbójniczego zaopatrzya jo na-

tura w narzdy, \:tóre poniej szczegóowo opisane bd.
Owad doslconay w ogóle nie ronie jak to ma miej-

sce u larwy, natomiast ywe ubarwienie wystpujce za

modu z wiekiem zanika i ciemnieje; u pewnych gatunków

waelc wystpuje barwne upylenie wzdu tuowia i odwoka

u innycli znowu tylko na pewnych icli czciach, najwicej

na odwoku, czciej u samca, rzadziej u samicy. Upylenie

to jest albo biae, albo opaowe, albo bkitne. U niektórych
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gatunków waek tuów a przewanie odwok coraz bardziej

czerwienieje.

Z osigniciem wielui dojrzaego rozpoczynaj walii

gody weselne. Jal<:kolwiek wal^i w zwyldym trybie ycia

w gonieniu za zdobycz s bardzo rucliliwe, to w czasie

tyci godów okazuj jeszcze ywsz rucliliwo. Samiec upa-

truje samiczl<: i spostrzegszy j ciga za i^omyl^ajc.

U wil<:szycli waek pocig odbywa si z byskawiczn cliy-

oci. Czsto samce cigaj samiczld innego gatunku a na-

wet mniejsze ptaki, i doj^iero za zblieniem si do ciganego

przedmiotu spostrzegaj pomyk i wracaj do dawnych

stanowisk. Zdarza si przytem nieraz, e cigajcy samiec

staje si upem ciganego ptaka. Dopadszy samicy samiec

chwyta j za szyj za pomoc przysadek odwokowych
i wlokc j za sob leci do wody. Parki waek poczone,

przylatujce z wolnej przestrzeni zapuszczaj si w zarola

i gszcza krzewów, okalajcych czyste zwierciado wody.

Okoo brzegów rozlega si szmer i gone trzepotanie skrzy-

de, jakie sprawiaj Avaki przelatujce. Wida po otwar-

tych miejscach wród zaroli jak parki przypadaj do po-

wierzchni wody, jak po chwili znowu si zrywaj i pomy-
kaj dalej.

Samice wszystkich waek waciwych (Libellulinae) po

zapodnieniu w plsach nad powierzchni wody zanurzaj
koniec odwoka w wodzie i z pochewki wypuszczaj jaja

zbite w grudkach nie troszczc si o ich zabezpieczenie.

Samice Gadziogówek (Gomphinae) i Zagnie (Acsehni-

iae) usiadaj na sterczcych z wody odygach i liciach

rolin i kocem zanurzonego we wodzie odwoka wyszu-

kuj miejsca na rolinie odpowiednie, nakuwaj je kocem
pokadeka i w bruzdki kolcem rozdarte wsuwaj po jaje-

czku. Uwidocznione s te bruzdki na fig. 6. A, za obok
narysowane jest osobne jajo fig. 6. B.



Samice witezianek (Agrion, Fab.) zanurzaj si cae

we wodzie i na dnie wody wsuwaj, jajlva w szczeliny

gruntu albo w szpary rolin.

Fig. 6.

A. Li pokryty bruzdkami od nakucia pokladekiem ; wielko natu-

ralna. B. 65X1 powikszone jajo z rodzaju Go))rphus; a. czepeczkowaty

koniuszek jaja.

Rysowa z natury Dr. Yosseler; Z dziea Dr. I^^urt Lamperta: Das
Leben der Binnengewaser, Leipzig 1899.

Zczona para tek (Lestes) posuwa si po pieku
z wody wyrastajcej roliny, zanurza w gbin, a w chwi-

lowych przestankach samica wsuwa po jajeczku pokade-

kiem za naktóty naskórek roliny, co powtarza a do dna

poczem parka i3odnosi si napowrót do zwierciada wody,

ale ju bez zatrzymywania si a wydostawszy si na wolne

powietrze rozcza si i rozlatuje.

Wiele zjawisk u waek podczas godów weselnych nie

zostao dotychczas zbadanych, niektóre szczegóowiej przy-

toczone s póniej przy odnonym gatunku. Ilo wylga-
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jcych si waek zaley od warunków pooenia i waci-
woci natury ol^olicy, jalvote od gatunlcu.

Co do powtarzania si j^okole wylgaj cyeli si w ci-

gu jednego ata nie doprowadziy dotycliczasowe badania

do pewnych jakich wynil<:ów. Wiadomo tyll<:o, e Straszka

(Sytnpycna) zimuje w stanie doskonaym i z wiosn opu-

szcza lvryjówki zimowego letargu, za w jesieni jawi si

z larw wylga.

Wdrówki waek.
Czy z braiu dostatecznej iloci wody do rozwoju przy-

szego pol<:olenia w pewnej olcolicy, czy pod wpywem in-

nych niezbadanych jeszcze przyczyn sl\:ui:»iaj si waki
tumnie w jednej miejscowoci, poczem w rozlunionych

szeregach cign w dalekie nieraz strony do bardziej na-

wodnionych okolic. Wdrówl<:a ta odbywa si widocznie

z pewnym planem. Gromada cigncycli waek zbija si

w zastp dugi, wijcy si bez przerwy nad równinami

i wzgórzami, lasami i miastami. Do zwartych szeregów przy-

czaj si w drodze lunie latajce ol<:azy tego samego ga-

tunku.

Spostrzegano takie wdrówki dosy czsto w Europie.

Jedn z wikszych takich wdrówek j^rzez miasto Króle-

wiec w r. 1852 odbya Waka czteroplama (Leptetrum qua-

driinaculatuni Lin.) wedug Dr. H. Hagena. Waki te two-

rzyy kolumn na 15 metrów szerok, a 3 metry grub,

cignc si od godziny 9 rano do zmroku. Podobn w-
drówk tej samej waki widziano w r. 1884 ponad miastem

Lwowem. Rzadsze s wdrówki Wal<:i spaszczonej (Libel-

lula dep^essa Lin.) i agnicy olbrzymiej (Aeschna gran-

dis Lin.). U nas znane s wdrówki gatunków : Libellula

uadriinaculata, Dlplaz vulgata i Aeschna mixta.
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Pora pojawu.

w Galicyi i w ssiednich krajach Polski pora wylgu
z larwy najwczeniej jawicych si gatunków waek przy-

l)ada wtedy, gdy rednia ciepota powietrza po pocztku

wiosny ustali si tak, e nie znia si pod 10° C, zatem

okoo pierwszych dni maja. Nastpnie wylgaj si kolejno

w cigu wiosny i lata róne gatunki waek, a kady gatu-

nek w porze jemu waciwej. Ze zbliajc si jesieni,

u nas ju okoo poowy wrzenia dalszy wylg waek ustaje.

Z nastaniem chodnej zwaszcza do tego ddystej jesieni

ilo waek coraz wicej ubywa, a gdy pierwsze spadn
niegi adnej ju nie wida latajcej waki.

Kady gatunek waki pojawia si w stanie doskona-

ym w porze lata temu gatunkowi waciwej. Czas ten za-

ley nietylko od geograficznego pooenia, lecz gównie od

klimatycznych stosunków okolicy. Tak samo przecig czasu

pojawu kadego gatunku ulega staym prawom. Okresy te

nie s cile do pewnych iloci dni ograniczone, lecz stoso-

wnie do rónych stosunków meteorologicznych jednej i tej

samej okolicy wielce zmienne.

Dotychczasowe badania do wiele rzucaj wiata na

por pojawu wael<: w naszym kraju. Z tych bada mona
zestawi kolejne nastpstwo rodzajów waek pod wzgldem
})ojawu w cigu caego lata.

Najwczeniej z wiosn wylgaj si z larw waki wa-

ciwe z grubszem ciaem, jakiemi s rodzaje: Waka (Li-

hcllula) i Ondyna (Leptetruiu) ; równoczenie z niemi

Szklarka (Cordulia aenca), wczenie wystpuj te tki
(Coenagrion). W jaki czas póniej jawi si waki waci-

we, nalece do rodzajów: Lecicha (Orthetrum), Zalotka

(LeuGorlmiia) i Murzynka (Coenotiata). W cigu jawienia

si tych ostatnich wzmaga si coraz wicej ciepota wiosny.

Na ten okres poczynajcy si w naszym kraju w ostatnich
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dniach maja i w pierwszych czerwca przypada pocztek

pojawu najwil<:szycli waek z rodzaju: agnica (Aeschna)

i Husarz (Anax); równoczenie z niemi jawi si Miedzio-

piersie (Soinatochlora) i Gadzioglówl^i (Gomphus). Zastpy

ich mno si w miar wzrastania redniej ciepoty powie-

trza, a natomiast umniejsza si poczet waek z okresu wio-

sennego, niektóre za zupehiie znil^aj. W tym czasie okoo

pocztlvU lipca poczynaj si upay letnie i o tej porze wy-

lgaj si smuke Szablaki (Syinpetrum) i metalowo zielone

Paatki (LestesK Szafirowe i szmaragdowe witezianki

(Agriott Fab.) pojawiaj si przez cay przecig lata.

W wyszej górskiej krainie naszych Karpat, gdzie

w porównaniu do równin o wiele póniej nastaje wiosna

a jesie wczeniej zapada, szybko mijajce si okresy po-

jawu owadów zatem take waek nie daj si tak cile

jak na równinach odgraniczy.

Rozsiedlenie.

Kady gatunek rozsiedli si tylko po takich miejscach

na kuli ziemskiej, w których znalaz warunki odpowiada-

jce jego pobytowi. Do najwaniejszych czynników wpy-

wajcych na rozsiedlenie rónych gatunków waek nale:
geograficzne pooenie pewnego obszaru ziemi, rzeba po-

wierzchni ziemi, wzniesienie nad poziom morza, jako na-

wodnienia, klimat i szata rolinna.

Z tych powodów ogranicza si rozsiedlenie gatunków

waek do pewnych mniejszych lub wikszych obszarów

ziemi. Cz obszaru, gdzie najliczniej wystpuje pewien ga-

tunek, uwaa naley za waciw ojczyzn tego gatunku,

niejako za rodkowy punkt jego rozsiedlenia, z którego ku

kracom obszaru swego rozsiedlenia coraz rzadszym si

staje.

Poniewa stosunki geograficzne rónych krajów s
rozmaite, a nawet okolice w jednym i tym samym kraju s
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róne, przeto dla zrozumienia rozsiedlenia tych lub owych

gatunków koniecznie jest potrzebnem zbadanie tych róno-

rodnych stosunków fizycznych danego obszaru.

Kraje dawnej Polski, lece w strefie umiarkowanej,

przedstawiaj wielk rozmaito w rónych swych dzielni-

cach. Na zachodzie obniajca si z biegiem rzek ku Ba-

t5iv0wi Wielkopolska jest krajem przewanie niowym
i jeziornym. Klimat tej dzielnicy jest stosunkowo do innych

krajów na tej samej geograficznej szerokoci jednake po-

ród masy ldów pooonych cieplejszy, na co gównie

wpywa poblie morza.

W Królestwie p o 1 s k i e m, take Kongresówk z wa-

nem, powierzchnia ziemi wielce jest urozmaicon. Kraj cay

w poudniowej czci pagórowaty, w pónocnej niowy obfi-

cie jest nawodniony przewijajc si jego rodkiem Wis
i jej licznemi dopywami.

lsk ley po i^ónocnych stokach zachodnich Karpat

i odznacza si górskim albo podgórskim klimatem. Tu snuj

si pocztki Wisy i Odry.

Galicy a nie ma naturalnych granic od zachodu i pó-

nocy, i tylko w czci zachodniej dzieli j od Kongresówki

Wisa, od poudniowego za wschodu rzeczuka Zbrucz

wpadajca do Dniestru. Od poudnia za tworzy pasmo

Karpat naturaln granic midzy Galicy a Królestwem

Wgier.

Pod wzgldem fauny i flory wybitne rónice wyst-

puj midzy wschodni i zachodni czci Galicyi. Rzeka

San, a waciwie dalej ku zachodowi pooone Roztocze

rozdziela obie te dzielnice, z których jedna naley do do-

rzecza Wisy, druga za do dorzecza Dniestrowego i Pru-

towego.

W czci zachodniej dotychczasowe badania neuropte-

rologiczne ograniczay si tylko do pagórowatych okolic

Krakowa i do krainy górskiej Tatr.
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Ze wzgldu na rzeb dzieli si Galicya na trzy gó-

wne dzielnice: 1. ni, 2. góry i 3. paskowy (Podole).

1. Dzielnica niu zajmuje ca pónocn Galicy. Jesto za-

pada nizina, podmoka, przez któr w powolnym spadku

tocz si wody, przelewajce si przez swe nizkie brzegi

za lada maem wezbraniem. Krain t pokrywaj wielkimi

patami bory szpilkowe, przewanie sosnowe i piasczyste

wydmy. Wród lasów i wydm liczne wystpuj bagna i mo-

czary. Namuliste rzeczuki czsto ujte s w obszerne stawy

o dnie pytkiem i botnistem, otoczone zwykle bujnemi za-

rolami, zoonemi z wiklin, trzcin i szuwarów. Nizin t
przerywa pagórkowate pasmo, zwane Roztoczem, dce
od Lwowa w kierunku i3Ónocno zachodnim ku granicy

krajowej. Od poudnia ni ten graniczy w Galicyi zacho-

dniej i rodkowej z podgórzem kar^^ackiem, od poudnio-

wego wschodu za poza Roztoczem opiera si o wzgórzy-

ste pasmo Googór i Woroniaków, cignce si kraw-
dzi pónocn podolskiego paskowyu.

2. Karjjaty tworz drug dzielnic Galicyi. Pasmo to

gór naszych skada si z równolegych dziaów poprzeci-

nanych licznemi potokami i strumieniami, spieszcymi w wart-

kim biegu ku dwu gównym zlewiskom Wile i Dniestrowi.

Stoki gór osonite s paszczami lasów liciastych i borów

szpilkowych. Dnem gbokich rozworów w gwatownym
spadku staczaj si po kamieniu wody górskie, a z ciasnego

oyska przedostawszy si na równiny podgórza szeroko

si rozlewaj. Pomimo szybkiego odpywu wody w górach

zalegaj jjo dolinach zastoiny wodne jako moczarki i ba-

gienka. Na znacznych wysokociach wystpuj mniejsze lub

wiksze zbiorniki wód, jeziora górskie zwane w Tatrach

stawami.

8. Dzielnica paskowyu, zwanego take wyyn po-

dolsk, zajmuje wiksz cz Galicyi wschodniej prze-

wanie od lewego brzegu Dniestru, przyjDiera do dzielnicy
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gór na poudnie, a do Googór i Woroniaków na pónoc.

W gónym i rednim biegu rzelv podolslvicli cign si sze-

regiem stawy, nieraz znaczniejsze obejmujce przestrzenie.

W dolnym biegu pyn te wody przepacistemi jarami.

Jar Dniestru wyrónia si swym odrbnym charalvte-

rem od reszty okolic Podola. Przepaciste cianj^ wzniesione

do 100 m i wyej nad poziomem rzeki chroni ten jar

od ostrych i zimnych wiatrów stejDu. Wpyno to na ago-

dniejszy klimat naddniestrzaskich okolic, zwanych gali-

cyjskiejni Wocliami, albo galicyjsk Szwajcary. Nigdzie

indziej wczeniej w Galicyi jak tutaj nie budzi si ycie

wiosenne, ani duej przeciga si jesie. Wpyw ten cie-

plejszego klimatu i^odziaa na rozsiedlenie takich zwierzt

i rolin, które wystpuj w penym rozwoju w krajach da-

lej ku poudniowi pooonych.

Przewana ilo naszych waek jest wspóln zarazem

wszystkim innym krajom rodkowej Europy. Jestto zatem

fauna waciwa umiarkowanej strefie palearktycznej. Do
tej fauny przyczaj si w krajach Polski gatunki, l<:tórych

waciw ojczyzn s cieplejsze kraje, roz^^ostarte na ród-

ziemnomorskich wybrzeach Europy.

Do typowo poudniowo -europejsl<:ich nale gatunki,

jawice si w naszym kraju: Orthetrum albistyla, Sympe-

truiii meridionale i depressiusculum, Aeschna affinis, Ery-

thromma viriduluni, Coetiagrion ornatum. Do pónocno-

europojskich form znowu zaliczaj si: Leucorimiia rubi-

cunda, Aeschna suamata (borealis), Coenagrion armaium.

Oprócz form poudniowych i pónocnycli jawi si

take w krajach dawnej Polski formy zachodnio syberyjskie

lub wschodnio europejskie, do jakich nale: Leptetrum

fulvu7)i, Coenotiata caudalis, Sympetrimi pedemontanum,

Epitheca bimaciilata , Aeschna (Gomphus) flavipes, Aes-

chna viridis. Nawet wewntrz kraju naszego znaczne wi-

dzimy rónice w rozsiedleniu waek. Inaczej przedstawia



16

si fauna górskiej krainy ni fauna równin, a inaczej fa-

listych wyyn nad poziom morza wysoko wzniesionych, ni
fauna zapadycli nizin. Doldadna atoli znajomo rozsiedle-

nia waek wymaga jeszcze wielu spostrzee, dokonanych

w najrozmaitszych okolicach naszego kraju. Materyay do

dzi dnia zebrane, chocia bogate, nie daj nam jeszcze na-

leytego obrazu rozsiedlenia tych owadów tak w poziomym

jakote pionowym kierunku. Konieczn jest w tym celu

rzecz mie wyczerpujce spisy tych owadów z najrozma-

itszych punktów naszego kraju, tudzie dokadnie rozpo-

znan faun graniczcych z nim obszarów rodkowo -euro-

pejskich.

Zbieranie i przechowywanie waek.
Zbieranie waek z wikszemi czy si trudnociami

ni owadów z innych dziaów. Trudnoci te sprawia zwinny

lot waek, ich przebywanie zwykle na niedostpnych miej-

scach nawodnych i ich niezwyka czujno i ostrono
przed grocem niebezpieczestwem. Naley korzysta z do-

wiadczenia, e waki po duszem oddaleniu si powracaj

zwykle na dawne stanowiska i wyczekiwa cierpliwie ich

powrotu. Po nabytej wprawie chwyta si je z atwoci
w powietrzu, albo gdy usid na ziemi za pomoc czerpaka

albo siatki do chwytania motyli uywanej, lecz z wikszym

otworem i umocowanej na dugiej, lekkiej lasce najodpo-

wiedniej pieprzowej trzcinie.

Ze schwytanym okazem nie ma tyle zachodu jak z mo-

tylami, których barwa przy trzepotaniu si zatraca si cie-

raniem; jednake i tutaj wymaga si take pewnej spra-

wnoci, by schwytana waka nie wymkna si ze siatki

i by gwatownem trzepotaniem si nie nadwerya sobie

skrzyde. Wyjt z siatki zatruwa si w jednej chwili chlo-

roformem z domieszk szybciej dziaajcego eteru. Od koca

odwoka martwego okazu, wsuwa si tward szcze albo
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w braku jej cienkie dziebeko trawy przoz szyjk do ty-

ogiowia. Czynno ta jest wskazana z tego powodu, iDonie-

wa tak odwok jak tuów atwo si przerywaj. Nastpnie

prze)ija si ol^az szpill^ odpowiedniej wielkoci przez ro-

dek tuowia midzy skrzydami do jednej trzeciej czci jej

wysolcoci od gówld. Tyllco wieo zowion wal\: mona
zaraz rozpi na rozpince; jeeli za skrzyda nie daj si

ju z atwoci porusza jest to oznak, e ciao stao
i staje si kruchem. Wówczas i skrzyde rozpi nie mona.

W takim razie trzeba okaz zwily t. j. umieci go pod

kloszem, na Ictórego dnie znajduje si warstwa piasku, na-

syconego wod. Mona t czynno odoy do stosownego

czasu. wieo jednak rozpite okazy dokadniej zatrzymuj

ksztaty nadane. Rozpinanie waek uskutecznia si w ten

sam sposób jak motyli. Po uoeniu skrzyde na rozpince

nadaje si im pooenie odpowiednie i przytwierdza paskami

twardego papieru za pomoc szpilek wetknitych po za

brzegiem skrzyde. Okaz rozpity potrzebuje najmniej przez

trzy dni pozostawa na rozpince , aby nadane mu uoenie

skrzyde i reszty ciaa na zawsze si utrwaliy.

Po zdjciu okazu z rozpinki umieszcza si pod nim

na teje samej szpilce karteczk z dat i miejscem schwy-

tania. Okaz tak przygotowany przechowuje si w zbiorach,

które trzyma naley w suchem miejscu dla zapobieenia

pleni a do pudeka naley wsypa szczypt naftaliny, aby

uchroni od zepsucia przez szkodliwe owady.

Wiele- waek, szczególnie jaskrawo zabarwionych, traci

po wikszej czci wkrótce po zasuszeniu pierwotne swe

ubarwienie. Zapobiega si czciowo temu wydaleniem wn-
trznoci. Sposób ten dobry jest dla wikszych waek, bo

do maych jak tki bez naraenia na zniszczenie nie da

si zastosowa. Waki o metalowym poysku nie wymagaj
tego sposoliu. Po wydobyciu szczeci lub dba z okazu

za wiea jeszcze wydala si zawarte wntrznoci i to za

2
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pomoc duszej, na kocu w may iaczek zagitej szpilld,

któr wtyka si w otwór zrobiony przy nasadzie odwoka

u spodu bez naraenia czci pciowycli samca i t szpilk

wyciga si zawarto z odwoka i tuowia, przy czem na-

ley oszczdza warstw podskórn, jako siedlisko barwika.

Po oczyszczeniu z wntrznoci wsuwa si napowrót szcze

lub dbo, które u wikszych waek obwij a si cienk po-

wok waty, zwilonej w kwasie borowym rozpuszczonym

w rozgrzanym alkoholu albo wtyka si same tylko wae-

czki waty odpowiedniej gruboci tak samo zwilone. Koniec

szczeci, dba lub waeczka wsuwa si po odciciu na od-

powiedni dugo do rodka odwoka za otwór kocowy.

Mozolniejszy jest sposób zabezpieczenia barw waek
w wydawnictwie Dra. R. Tiimpla podany. Sposób ten jest

nastpujcy: wieemu okazowi z zachowaniem ostrono-

ci wyej nadmienionych rozcina si podunie spód odwoka

i tylnej czci tuowia, kadzie si go potem grzbietem na

pycie torfowej i odgina blaszki brzuszne, które przymoco-

wuje si do pyty cienkiemi szpilkami. Z rozoonego okazu

wybiera si wntrznoci, poczem napycha si odwok strzp-

kami waty, zwilonej tak jak wyej podano; po zdjciu

szpilek ukada si blaszki odwoka do pierwotnego pooenia.

Waki kopalne.

Waki nale prawie do najdawniejszych owadów, ja-

kie okazay si na powierzchni naszej ziemi. Najstarsze od-

ciski ich pochodz z iowych upków wglowych. Liczniej

wystpuj w upkach solenhofeskich utworu jurajskiego,

a znane s take z bursztynów oligoceskich i pokadów

mioceskich, nalecych ju do trzeciorzdnego utworu.

Oywiay one ju wówczas rozlege wody i moczary wraz

z innemi zwierztami, obcemi faunie dzisiejszej doby geo-

logicznej. ^V Europie odciski waek kopalnych znane s
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z Kroacyi (Radoboj), Anglii (Cheltenliam) i Rawaryi (Soln-

hofen). Wszystkie dotychczas znano gatnnki kopalne wy-

liczone s przoz W. F. Kirbyego dodatkowo w dziele : A sy-

nonymic cataloouc of Neuroptera Odonata, London 1890.

W naszjnn krajn nie wykryto waek koi)alnych.

Literatura.

Pierwszym który zaj si systematyk owadów i na

podstawie znamion przedewszystkiem zewntrznych poda-

wa ich mniejtne opisy by K. Linne. Znajdujemy w jego

dziele take opisy znanych mu podówczas waek. Nazwy

przez niego nadane opisanym gatunkom zatrzymay si po

wikszej czci a do teraniejszego czasu.

Wraz z przybywaniem nowych form, wykrywanych

w rónych czciach wiata, mnoyy si opisy i nazwy no-

wych gatunków, przyczem zachodziy take wypadl<:i, e je-

dna i ta sama forma nowa przez kilku autorów opisana

kilka nazw otrzymaa, czem utrudnio si wielce dokadne

ich rozpoznanie. To te ju wczenie starano si róne te

nazwy (synonima) sprowadzi do jednej przez autora naj-

dawniejszego opisu nadanej. W ten sam sposób postpy-

wano take z rodzin waek, które wczeniej ni inne dziay

Prasiatnic ulegy krytycznemu opracowaniu przez rónych

autorów. Tak powstay cenne monografie, usuwajce tru-

dnoci w synonimice tych owadów.

Przytoczony poniej spis literatury, odnoszcy si do

prasiatnic i sieciówek, zawiera najwaniejsze prace, z któ-

rych korzystaem w niniejszej monografii waek.

B e 1. = Belk Gustaw.

Rys historyi naturalnej Kamieca podolskiego. War-
szawa 1859. (Bibliot. muzeum im. Dzieduszyckich we
Lwowie).

B r a u. albo B r. = Dr. Brauer Frydryk.

Br. N. = Neuroptera austriaca. Wien 1857.
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B r. N. = Die Neiiropteren Europas imd insbesondere

Ósterreichs, Wien 1876.

Br. V. == Yerzeichniss der bis jetzt bekannten Neuro-

pteren im Sinne Linnes. (Abhandlimgen der zoologisch

botanischen Gesellschaft in Wien, B. XVIII. 1868. (Wa-

ne w systematyce).

Burm. = Burmeister H.

Handbiich der Entomologie T. II. Neuroptera, Berlin 1839.

Chari). = Charpentier T. de.

Libellulinae Europaeae. Lipsiae 1840. (ródowe dzieo

z tablicami kolorowanemi).

D z. = Dzidzielewicz Józef.

D z. P. == Przegld owadów siatkoskrzydych. Spra-

wozdanie komisyi fizyograficznej Akademii Umiejtno-

ci, Kraków 1890.

E V e r s m. albo E v e r s. = Eversmann Eduard.

E V e r s. Q u. = Qnaedam insectornm species noyae in

Rossia orientali observatae. (2 tab. color.). Bulletin de

la Societe imper. des Natural. de Moscou 1841.

Fab. albo F. = Fabricius O.

Entomol. System et suppl. Hafniae 1792—1798.

H a g. = Dr. Hagen H. A.

Synonimia Libellularnm Europae. Regiom. 1840.

Stettiner entomologische Zeitung. Jahrgang 1847—1867.

Odonaten. (Pisma zbiorowe).

H i s. = Hisinger E.

Finlands Libellulider. Helsingsfors 1861.

Iw.= Iwanow P.

Libellulinae guberniae Charkoviensis, Charków 1876.

J ar. = Jaroszewski W. A.

Pierecze sietczatokryych nasiekomych (Neuroptera)

w Charkowskoj gubernii, Charlvów 1880.

J o h. -= Johanson C. H.

Odonata Sueciae; Sveriges Trollslandor, Westeras 1859.

K a r. -= Dr. Karsch F.

Beitrage zur Kenntniss der Arten und Gattungen der

Libellulinen. Berliner entom. Zeitschrift 1889. Hft. II. S.

347—392.

K i r b - Kirby W. F.

K i r b. R. = Revision of the Libellulinae w. deser, of

new. genera and species, London 1889, 7 tab. col.



21

Transactions of thc zoolog. Soeiety ot' London. Vol.

XII. part 9.

Kirb. S. = A Synonymic Catalogiie of Neuroptei'a Oclo-

nata or Dragonflies, London 1890.

L e a c h. = Leach.

The zoological Miscellany, London 1817.

L i n. albo L, == Linne Carolus.

Fauna Suecica. Stockholm 1745.

Systema Naturae. Zoologia. Holmiae 1766—1767.

L i n d. = Van der Linden.

Monographia Libelliilinarum Europae. Bruxelles 1825.

M, E. = Majewski Erazm.

Owady ylkoskrzyde. Neuroptera polonica. Warszawa
1885.

M. D. = Meyer Diir.

Neuropteren Fauna der Schweiz, Zliricli 1874.

N e w. = Newmann. Entomologist. Entomol. Magaz. V.

N o w. = Dr. Nowicki Maksymilian.

Insecta Haliciae musaei Dzieduszyckiani, Cracoviae 1865.

R a m b. = Rambur P.

Histoire naturelle des Insectes Neuropteres, Paris 1842.

Rd = Rodzianko W. N.

R d. 1. = Spysok strekoz w Pottawskoj gubernii, Char-

ków 1887.

Rd. 2. = K'widinjam ob odonatolohyczeskoj fauny pol-

tawskoj i charkowsko] gubernii, Charków 1889.

R o s t. = Rostock M.

Neuroptera germanica, Zwickau 1890.

Schn.== Schneider W. G.

Yerzeichniss der Neuropteren Schlesiens, Breslau 1885.

S e 1. = De Selys - Longchamps.
Sel. M. = Monographie des Libellulidees d'Europe, Pa-

ris 1840.

Sel. H. = De Selys Longchamps et Hagen. Revue des

Odonates ou Libellules d'Europe, Bruxelles 1850. Av.

2 planches.

S t e p h. = Stephens.

Illust. of British Entom. Neuropteren, Vol. VIII.

1833—1845.



22

T. = Dr. Tiimpel. R.

Die Geradfliiger Mitteleuropas, Eisenach 1898.

Ul. = Uljanin W. Neiiroptera et Orthoptera giiberniae Mos-

qiiae. 1869.

V. d. L. = obacz Lind.

Wied. = Wiedemann Andr.

Die im Regierungsbezirke Schwaben imd Neubiirg vor-

kommenden Libellen oder Odonaten, Augsburg 1894.

Zett. = Zettersted I. W.
Orthophera Sveciae disposita et descripta, Lundae 1821.

Budowa ciaa Waek.
Waki jako owady maj chityuowy szkielet zewntrzny.

Szkielet ten skada si z piercieni, patków i przyrostków

zrastajcych si ze sob bd w szwach i listewkach, bd
rozlunionych przegubach na bonach. Rozgazione po ca-

lem ciele minie wprawiaj w ruch odpowiednie czci tego

szkieletu. Ciao waek skada si z trzeci gównie czci

;

mianowicie: gowy, tuowia i odwoka, i z przytwierdzonych

do tych czci odnóy, skrzyde i rozmaitych j^rzyrostków.

Narzdy ukadu nerwowego, odywiania i rozmnaania s
u wszystkich waek w zasadzie jednakowo wyksztacone.

System nerwowy rozgaziony wewntrz ciaa skada

si w ogóle u czonkonogich z zwoju gównego, piercieni

przeykowych i szeregu zwojów brzusznych. Ze zwojów jako

odrodków nerwowych wychodz nerwy bd ruchowe,

bd czuciowe. Jedna cz tych rozgazie nerwowych

wnika w minie, inna cz koczy si w narzdach zmy-

sowych.

Do najwaniejszych mini nale: misie w cienkiej

jako nitka szyji, na której waka zwraca gow, jak na osi,

lecz nie jest wstanie zupenie jej wykrci; minie nóg,

wywoujce zgicia na przegubach skadników; minie
skrzyde, dziaajce w kierunku poziomym naprzód i w ty

za w pionowym w gór i na dó z pewnem ograniczeniem
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do odpowiednich któw. adna waka nio jest wstanie zni-

y skrzyde wprost na d(3 do kta prostego, lecz tylko do

pewnego kta w stosnnku do poziomn znacznie rozwartego,

do góry za tylko pewne rodzaje mog skrzyda wznie
pod ktem prostym, zatem je ze sob stuli, inne rodzaje

tylko do pewnego stopnia mog wznie skrzyda nkonie.

Bardzo skomplikowany jest zmys wzrokn u waek.

Tworz go midzy czciami gowy oczy zoone czyli siat-

kowe (oclili) i przyoczka (ocellae).

Oczy zoone u pewnych rodzajów jak n agnicowych

(Aeschninae) i u Szklarnika (Cordulegaster) zajmnj oba

boki gowy jako dwie poknie, stosunkowo ogromne, bo zaj-

muj cay wierzch gowy; u innych rodzajów oczy te ster-

cz po obu bokach gowy jako gaki pókuliste. Oczy zo-

one skadaj si z niezliczonego mnóstwa laseczek. Po-

wierzchni caej gaki ocznej powleka twarda rogówka prze-

roczysta (cornea), do której bezporednio przylega kry-

sztaowy przeroczysty stoek, zastpujcy soczewk u oka

zwierzt krgowych. Krysztaowy stoek osonity jest czar-

nym barwikiem, tak zwanym pigmentem. Od krysztaowego

stoka a do koca laseczki cignie si wókno nerwu ze

zwojem ocznym. Przed dolnym kocem laseczki rozciga

si druga warstwa pigmentu, nad któr laseczka wypenion

jest powietrzem. W kadej laseczce odbijaj si tylko mae
czstki przedmiotu, a dopiero we wicej laseczkach wiksza

jego rozlego.

Waki maj trzy przyoczka, które u pewnych rodza-

jów osadzone s w ksztacie trójkta albo u innych rzdem

poprzecznie, zawsze za na wierzchu ciemienia. Przyoczka

podobne s do drobniutnich jak mae ziarnka piasku pere-

ek i przewiecaj jaskrawo óto lub czerwono. Przedsta-

wiaj tylko jedn soczewk.

Zmys suchu i dotyku nie zostay dotychczas doka-

dnie u waek zbadane, jednake o ile spostrzeenia w tym
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kierunku dokonane dowodz, wakom nie brakuje tych

zmysów, zwaszcza dotylcu, objawiajcego si draliwoci
icli ciaa na wpywy zewntrzne; sucli za ujawnia si tem,

e szmer, stulniicie lub inny gos silny spasza waki ze

stanowiska.

Narzdem ucia jest pyszczek. Przykrywkami pyszczka

s obie wargi, z których dolna znacznie jest wiksz od

górnej. Dolna warga skada si z trzech patków, górna jest

jednolit. Wewntrz za doln warg ukryte s dolne szczki

(maxilla6)y tak samo za górn warg górne szczki (man-

dibulae). Obie pary szczk zakoczone s ostrymi, zakrzy-

wionymi zbkami i zwieraj si ze sob z obu stron py-

szczka poprzecznie. Waka chwyta zdobycz doln warg,

a rozdrabnia szczkami, które s tak silne, e najtwardszy

pancerz chitinowy n. p. chrzszczów rozgry zdoaj.

Trawienie odbywa si u waek w przewodzie pokar-

mowym, cigncym si od pyszczka a clo koca odwoka.

Schwytana i szczkami rozdrobiona zdobycz przesuwa si

najpierw przedni czci przewodu »gardziel< do odka
ujcego, na wewntrznej cianie uzbionego, sucego do

miadenia poywienia, std do odka gdzie, zostaje osta-

tecznie strawion. Niestrawione czci bywaj wydalone ko-
cowem przcAYodu odbytem, zamykajcym si trzema klapami.

Tchawki (tracheae) jako narzdy oddychania rozga-

zione s w calem ciele waek. Gówna para tchawek rur-

kowatego ksztatu rozciga si od gowy do Icoca odwoka

midzy przewodem trawienia a tward powok ciaa. Oprócz

tej pary cign si obok pierwszej pary gównej dwie pary

mniejszych rureczek tchawkowych, a wszystkie rurki rozga-

ziaj si na liczne, coraz ciesze ramiona. Od miejsca do

miejsca rozszerzaj si tchawki w workowate zgrubienia,

napenione powietrzem. Tchawki przyjmuj powietrze ze-

wntrznymi otworami zwanemi »przetchlinkami<. Kada
przetchlinka zamyka si i otwiera klapami zoonemi, z dwóch
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pateczków. Przetchlinki mieszcz si parami po wierzchu

i po bokach tuowia i na spodzie odwoka. Wydechanie od-

bywa si przez ciganie tcliawek za pomoc mini, a wde-

clianie przez rozszerzanie si tcliawel\:. Ruchy oddechowe

uatwiaj spiralnie na zewntrznej cianie tchawel< wijce

si niteczki cliitynowe. Czynno oddechania uzewntrznia

si szybldem ciganiem i rozszerzaniem odwolta.

Krew waelc, jak w ogóle u owadów, jest najczciej

bezbarwna, rzadko ótawa, czerwonawa albo zielonawa.

Gówne naczynie czyli serce, z którego krew rozchodzi si

w caem ciele, zwane grzbietnem mieci si pod grzbietn

stron kaduba. Przedstawia si ono jako rurka, ku tyowi

z komór zoona. Przy rozszerzaniu si serca za pomoc
osobnych mini wnilva krew bocznemi szczelinami do ko-

mór, poczem naczynie zwa si, a prd krwi zwraca si

ku gowie i ku odwokowi, poczem nie pynie ju naczy-

niami rurkowatemi, lecz rozlewa si w przestwory midzy-

komórkowe tkanek.

I. Gowa (capiit).

(Tab. I. fig. 2.)

Oczy siatkowe czyli zoone f^oc?<7i) osadzone po

obu bokach gowy ksztatu pókulistego ; u rónych grup

waek róni si osad, wielkoci i pooeniem.

Przyoczka (ocelli), oczy pojedyncze osadzone na

ciemieniu.

W a r g a g ó r n a (labium superius), górna przykrywka

pyszczka.

W a r g a dolna (labium inferius), dolna przykrywka

pyszczka.

Mask nazwano obie wypuke wargi poczone.

Szczki (niaiMlae), narzdzia suce do gryzienia.

Czoo (frons), cz przodu gowy nad warg górn.
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Ciemi (vertex), cz wierzchnia gowy nad czoem
z przodu midzy oczami.

Midzyocze. Przestrze na wierzciu gowy, na któ-

rej zetl<:nite s ze sob oczy zoone albo w linii albo

tylko w punkcie.

Z a gowie foccipitiuni), tylna przestrze gowy za

oczami siatkowemi.

Trójkt zagowia (triamjiilum, occipitii), trójktna

l^rzestrze zagowia midzy oczami siatkowemi.

Lica. Czci boczne zagowia pod oczami siatkowemi.

Róki Ccmtennae), podobnie jak u innych owadów
wyrastajce midzy ciemieniem a czoem. Zoone s z czon-

ków ; u waek z grubszej nasady i kilku cieszych czon-

ków : róki szydekowate.

II. Tuów (ihorax).

Szyj czy si gowa z tuowiem, który skada si

z trzech czci, oddzielonych bruzdkami

:

przed tuowi a (prothorai), czci przedniej,

ródtuowia (mGsothorax), czci rodkowej

,

zatuowia (metahoraz), czci tylnej tuowia.

M i d z y s k r z y d 1 e. Górnacz tuowia midzy skrzy-

dami.

Do grzbietu skrzyde przytwierdzaj si dwie pary

skrzyde a do spodu tuowia czyli piersi trzy pary nóg.

1. Odnóa (pedes) skadaj si z :

biodra (coza), nasadowej czci bezporednio z tu-

owiem zestawionej,

uda (femur), czci z biodrem poczonej za pomoc
nasadka czyli s k r t a k a (tmcJianter),

piszczela (tibia), poczonego z udem za j)omoc

kolanka i

stopy (tarsus), zoonej z trzech czonków.
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2. Skrzyda (alae) s wyrostkami i>rzl)iotiioj czyli

plecowej czci tuowia. Rozróniamy dwie pary skrzyde:

przednie wyrastajce z ródplecza i

tylne z zaplecza.

Krawd skrzyde dzieli si na: przedni, tyln

i kocow (koczyna skrzyde).

Nasad skrzyde zowie si cz skrzyda przy

poczeniu z tuowiem.

Bon skrzydow roz^Dinaj yki, cignce si tak

przez dugo : y 1 1<: i podune, j ak przez szeroko
skrzyda: yki poprzeczne.

Pólko (cellula) tworzy przestrze zamknita ykami
podunemi i poprzecznemi.

Bonka (membranula), przysonity do tylnej czci
nasady skrzyde inaczej ni bona skrzyde zabarwiony

przybonek.

a) yki (nervi).

Stosownie do przebiegu rónie si nazywaj. Tworz
one wane i bardzo znamienne dla poszczególnycli rodza-

jów i gatunków uykowanie, przedstawione na tab. I. fig. 1,

Naramienna yka (costa). Pierwsza poduna
yka wzdu caej przedniej l^rawdzi skrzyde.

Po drami en na . (sub costa). Druga po naramiennej

yce cignca si i^oduna jika a do yek poprzecznych.

S pry eh a (radius). Trzecia z rzdu od przedniej kra-

wdzi skrzyde cignca si od nasady yka poduna.
Gazka rodkowa (sector medius). Górna yka

poduna z pólka nasadowego wybiegajca.

G. pierwsza (sector prinms). Gazka oddzielajca

si od gazki rodkowej za sprych, cignca si na dal-

szej dugoci z ni równolegle poczem rozdziela si na:

g. wzekow (sector nodalis) jako górne odga-
zienie gazki pierwszej i
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g. podwzekow (sectoy- subnodalis) j ako dolne

odgazienie gazki pierwszej.

G. krótl<:a (sector brevis). jlka nastpna po gazce
rodliowej, wybiegajca z pólka nasadowego.

G. trójkta pierwsza (secto7- trianguli primus).

Pierwsze odgazienie od trójkta skrzyde.

G. trójkta druga (sector trianguli secundus). Dolne

odgazienie od trójkta skrzyde.

yka p o d r o d k o w a (newus sub7nedianus). Dolna

yka pólka nasadowego.

. nasadowa (nervus postcostalis). yka wybiega-

jca z nasady skrzyde i poczona z bonk.
yki eberkowe (nervi antecubitales) . yki po-

przeczne, midzy ykami podunemi, naramienn a podra-

mienn.

Z au k o w a czyli ukówka (arcubisj. yka poprzeczna

odgradzajce j^ólko nasadowe od dalszego pola skrzyde.

Jest albo prost, albo pod ktem rozwartym zaaman.

Od ukówki odgaziaj si gazka rodkowa i gaz-
ka krótka; dlatego zw si take gazkami ukówki
(sGctores arculi). Odgazienie to jest rozszczepione, je-

eli obie gazki wybiegaj z ukówki osobno, za trzon-

ków ate, jeeli obie gazki wybiegajc z ukówki cz
si w jedn ga, która na dalszej dugoci rozszczepia si

na dwie gazki.

Wzeek (nodidus). yka poprzeczna po rodku

skrzyde, czca . naramienn z podramienn, jakote dal-

sze podune gazki. Wzeek odrónia si wiksz grubo-

ci od innych yek poprzecznych i na tem miejscu jest

przednia krawd skrzyde cignit.

b) Pólka (cGllulae).

Znami (pterostigma). Pólko to znajduje si na prze-

dnim brzegu przed koczyn skrzyde i róni si innem

zabarwieniem od caego pola skrzyde.
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Jeeli znami jest odgraniczone zewszd od dalszego

pola skrzyde zowie si prawdziwem, w przeciwnym ra-

zie f asz y w em.

Pólko nasadowe (cellala basaiis) ley w rodkn
przy nasadzie skrzyde.

Trójkt (triangiihmi). Pólko w \/. nasadowej czci
skrzyde, odgraniczone ykami podunemi i i)oprzecznemi

na ksztat trójkta.

III. Odwok (ahdomen).

Odwok zrosy z tuowiem, zwykle mocno wyduony
ma ksztat rozmaity. Skada si z dziesiciu odcinków czyli

piercieni (secpnentuni), spojonych ze sob bon, rozpo-

znalnycli po karbach na jego krawdziach bocznych. Kady
piercie skada si z pytki grzbietnej (górnej)

i z brzusznej (dolnej). Krawd piercienia wedug po-

oenia zwie si przedni t. j. do tuowia, tyln t. j. do

koca odwolva zwrócona.

Wierzch odwoka zowie si grzbietem, a spód brzuchem

owada.

Narzdy pciowe (genitalia) samca ( cf ) umieszczo-

ne s przy drugiej pytce brzusznej i odstaj jalvO patl\:i,

kolce, ciernie lub brodawkowate wyrostki. Narzdy i^ciowe

samicy (C) mieszcz si przy lvocu ósmej i^ytki brzusznej

i s u rónych gatunków rozmaicie uksztatowane.

S one rynienko w a te, pólvuliste, pókr-
kowe, serowate, miseczko wat, patkowate i t. p.

Niekiedy pokadeko $, z której jajeczka wydostaj si

na zewntrz, sterczy jako ostry kolec, którym samica

przekuwa najpierw roliny podwodne, a potem w nakute

miejsca wldada swe jajeczlca. Cay narzd do znoszenia jaj

zwie si pochewk. U pewnych gatunków jest pochewka

gboko wcita lub wobiona, u innycli odstaje od brzuszka.
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Przysadki odwoka (aj^pendices anales) wedug
pooenia rozróniaj si na górne, rednie i dolne,

U waek rednie najczciej brakuj.

Cele do których su przysadki, nie zostay dokadnie

zbadane. Wiadomo tylko e cf chwyta niemi 9 za szyj

i tuów, i jak sprawdzono rozmaicie uksztacone przysadki

te cf przylegaj szczelnie do odpowiadajcych im bruzd

tuowia 9> 9 za chwyta niemi (^ od spodu za pierwszy

przedni piercie odwoka. Waki posuguj si take przy-

sadkami podczas chwytania zdobyczy.

Ksztat przysadków, ich róna dugo i ubarwienie

dostarczaj bardzo wanych znamion do rozróniania bli-

zko spokrewnionych gatunków.

Górne przysadki maj u przewanej iloci gatunków

ksztat dwóch ]jalcowatych wyrostków rozszczepionych, które

s albo gadkie, albo powykrawywane, a u innych gatun-

ków haczykowato zakrzywione. Na spodzie lub z boków

tych przysadek stercz bd zby, bd wypukoci, albo

caa ich powierzchnia jest brodawkowato albo pikowato

powycinana.

Dolne prz5''sadki u jednych gatunków odstaj od sie-

bie, u innych za s zrose.

Ukad czyli system.

w najdawniejszych dzieach przyrodniczych zaliczano

waki do rzdu owadów, majcych skrzyda gsto jak sie

uykowane i dlatego siatkoskrzydemi (Neuroptera) zwa-

nych. Póniej jednak przekonano si, e nie wszystkie owady

zaliczane do tego rzdu posiadaj t sam budow wewn-
trzn a przedewszystkiem, e pod wzgldem ich rozwoju

zasadnicze wystpuj rónice. Jedne z nich bowiem ulegaj

przeobraeniu niezupenemu, drugie za zupenemu. Wy-
czono zatem rodziny z niezupen przemian, mianowicie:
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Waki (Odonata), Jtki (Ephemeridae) , Widelnico (Perli-

dae), Sklepce (Psocidae) i Termity (Termitina et Emhidae),

z rzdu Sieciówek waciwych (Neuroptera) a wliczono

do najbliej spokrewnionego rzdu Szaraczaków (Ortlio-

ptera) jako osobny podrzd Sieciówki niewaciwe
(Pseudoneuroptera)

.

Ostatecznie wyczono waki wraz z pokrewnemi po-

wyej wymienionemi rodzinami z rzdu Szaraczaków

i utworzono rzd oddzielny: Prasiatnice (Archiptera).

Przeobraenie niedoskonae. Narzdzia
pyszczkowe gryzce. Najczciej dwie pary
skrzyde, rzadziej jedna tylko para skrzyde,
wyjtkowo s k i' z y d a zanikajce lub adne.
Róki rónoksztane: szydekowate, szczeci-

no w a t e , nitkowate, p e r ek o w at e (s z n u r k o w a t e),

m a c z u g o w a t e , albo na kocu g u z i cz k o w a t o

zgrubiae. Stopy 2— 5 c z o n k o w e.

I. Tablica

do oznaczenia podrzdów (subordo).

1. Róki nike, maoczonkowe, szydekowate ... 2

— Róki wyraziste, szczecinkowate, albo nitkowate, albo

perekowato sznurowe, albo maczugowate, albo z ko-

cami guzikowato zgrubiaemi 3

2. Obie pary skrzyde równo wielkie, na przednim brzegu

wzekiem (nodulus) cignite. Koiiiec odwoka z krót-

kiemi przysadkami (appendices anales). ODONATA.
— Skrzyda na przednim brzegu wzekiem niecignite

przednie znacznie wiksze od tylnych; albo brak tyl-

nej pary skrzyde. Koniec odwoka z dugiemi, szcze-

cinkowatemi przysadkami. EPHEMERIDAE.
3. Obie pary skrzyde równowielkie, gsto uykowane,

albo tylne skrzyda wachlarzykowato skadane, szer-
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sze od przednich, albo skrzyda zanikowe skórkowate

jednake z wyranem uykowaniem. PERLIDAE.
— Tylne skrzyda znacznie mniejsze od przednich, obie

pary rzadko nykowane, albo skrzyda karowate, pat-

kowe bez uykowania, albo zupenie bez skrzyde.

Z trzema przyoczkami ; róki szczecinkowate,

PSOCIDAE.
Podrzdy Termitina i Embidae róni si od podrzdu

Psocidae rókami sznurowemi. Rozsiedlone s tylko w stre-

fie gorcej.

II. Tablica

do oznaczenia rodzin {familia) i podrodzin (subfamilia).

1. Ksztaty nasady przednich a tylnych skrzyde bardzo

róne ; nasada przednich skrzyde zwona , tylnych

rozszerzona. Dolna krawd nasady skrzyde skórkow

bonk opatrzona 2

— Ksztaty nasady przednich i tylnych skrzyde jednakie.

Nasada skrzyde bez bonki. . rodzina Agrionidae.

a) Wicej ni dwie yki eberkowe. Dolny brzeg nasa-

dowy skrzyde zaokrglony. podrodzina Agrioninae.

b) Tylko dwie yki eberkowe. Dolny brzeg nasadowy

skrzyde trzonkowato cignity i zwony.
podrodzina Coenagrioninae.

2. Ksztaty trójktów przednich a tylnych skrzyde bar-

dzo róne rodzina Libellulidae.

a) Ciemi garbkowato wypuke tak dugie jak szerokie,

nie zajmujce caej midzyprzestrzeni ócz siatkowych

Dolna nasada tylnych skrzyde obu pci zaokrglona.

podrodzina Libellulinae.

b) Ciemi ziarniste, waeczkowate, w rodku wyobione,

rozcigajce si prawie na caej midzyprzestrzeni ócz

siatkowych. Dolna nasada tylnych skrzyde u samca

pod ktem wcita. . . podrodzina Corduliinae.
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— Ksztaty trójktów przednich i tylnycli skrzyde podo-

bne rodzina Aeschnidae.

a) Oczy siatkowe inidzyprzestrzeni gowy rozdzielone^

albo tylko w punkcie ze sob zetknite, miernie wielkie

podrodzina Gompliinae.

h) Oczy siatkowe w przecigej, duszej linii na wierz-

chu gowy zetlaiite, wielkie, podrodzina Aesclminae.

III. Tablica

do oznaczenia rodzajów ((jcnns).

Libellulinae.

1. Ciao grube. Najmniej dziesi lul) wicej ni dziesi

yek eberkowycli 2

— Ciao niegrube. Mniej ni dziesi yek eberkowych 5

2. Nasada tylnych skrzyde z rozleg czarn plam . 3

— Nasada tylnych skrzyde bez czarnej plamy co najwi-

cej óto zabarwiona 4

3. Ciao poziomo spaszczone, odwok do koca rozsze-

rzony. Na spodzie drugiego piercienia odwol^a samca

widekowaty przyrostek . . LIBELLULA, Lin.

— Ciao stolvOwate, odwolc miernie szeroki, u samca bez

widelvOwatego przyrostka na spodzie drugiego pier-

cienia LEPTETRUM, Newm.

4. Odwok stolvOwaty, u dojrzaego samca sino albo b-
kitno upylony. rodkowy patek przedtuowia wielki

i szeroki ORTHETRUM, Newm.
— Odwok oby, waeczkowaty, u dojrzaego samca krwawo

czerwony. rodl^owy patelv przedtuowia may, póko-

listy CROCOTHEMIS, Brau.

5. Nasada tylnych skrzyde z czarn plam. ... 6

— Nasada tylnych skrzyde bez czarnej plamy jjrzero-

czysta lub óto zabarwiona. SYMPETRUM, Newm.

6. Odwok u obu pci waeczkowaty, ku kocowi nieroz-

szerzony LE U CORHIN I A, Britt

3
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— Odwok wrzecionowaty, po rodku zwony, ku ko-
cowi rozszerzony . . COENOTIATA, Buchecker.

Corduliinae.

1. Grzbiet odwoka przynajmniej i^o rodku lnico me-

talowo zielony. Trójkty skrzyde zawsze tylko z je-

dn yk poprzeczn 2

— Grzbiet odwoka po rodku mdo ciemno metalowy.

Tylne skrzyda przy nasadzie z trójktn, niad, pra-

wie czarn i3lam, Trójkty skrzyde z trójramienn

yk poprzeczn . . . . EPITHECA, Charp.

2. Dolne j^rzysadki cT jednolite trójktne. Górne przysa-

dki równodugie albo dusze ni dwa kocowe pier-

cienie odwoka. Pokadeko 9 ocl spodu odwoka od-

stajce SOMATOCHLORA, Sel.

— Dolne przysadki (j" a do nasady rozdwojone, wide-

kowate. Górne przysadki $ krótsze ni dwa kocowe
piercienie odwoka. Pokadeko 9 tlo spodu odwoka
przylegajce CORDULIA, Leach.

Gompiinae.

1. Oczy siatkowe, wierzchem gowy od siebie rozdzielone 2

— Oczy siatkowe tylko w punkcie na wierzchu gowy ze

sob zetknite . . C O R D U L E G A S T E R, Leach.

2. Odwok od trzeciego piercienia na grzbiecie z oszcze-

powato rozszerzonemi ótemi plamami .... 3

— Odwok od trzeciego piercienia na grzbiecie wazko

óto paskowany AESHNA, Fab.

3. Tuów ze szecioma, szerokiemi, prawie równo od sie-

bie oddalonemi, czarnemi paskami. Górne j^rzysadki

samca haczykowato na wewntrz zakrzywione

LINDENIA, De Haan.

— Tuów ze szecioma wakimi, czarnymi paskami, z nich

rodkowe na kadym boku wicej zblione do tylnych
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ni do przednich. Górne j^rzysadki cf na zewntrz roz-

warto D I A S T A T OM M A , Burm.

Aeschuinae.

1. Gazka wzekowa prawidowo ulvOwato napita, do

znamienia nagle niezbliona i nieprzycignita . . 2

— Gazl<:a wzelvOwa do zewntrznej strony znamienia

nagle zbliona i przycignita . . ANAX, Leach.

2. Odwok gsto nwosiony B R A C H Y T R O N , Evans.

— Odwok nagi (nieuwosiony) . . A E S C H N A , 111.

Agrioninae.

1. nkówka zaamana. Znami faszywe A GR I ON, Fab.

Pokrewne rodzaje rozsiedlone s przewanie w kra-

jach przyzwrotnilvOwych.

Coenagrioninae.

1. Znami tak dugie, jalc szerokie, albo mao co dusze

;

komórki skrzyde przewanie czworoboczne ... 2

— Znami wicej ni dwa razy dusze ni szerokie ; ko-

mórki skrzyde przewanie picioboczne .... 8

2. Piszczele nóg prawidowe, nierozszerzone ; rzsy nóg

lvrótkie . . . .
'

• .3
— Piszczele dwu par tylnych nóg rozszerzone ; rzsy nóg

dugie PLATYCNEMIS, Charp.

3. Zagowie jednolicie ciemno metalowe 4

— Zagowie ciemno metalowe z jasn plamk za kadem
okiem siatkowem, albo z jasn poprzeczn nieprzer-

wan kres 5

4. To odwoka metalowo ciemne.

E R Y T H R O M U A , Charp.

— To odwoka po wierzchu czerwone.

PYRRHOSOMA, Charp.



36

5. Zagowie ciemno metalowe z jasn plamk za kadem
okiem siatkowem. Koczyny skrzyde ukowo zwone.
Wierzch odwoka mdo metalowo zabarwiony . . g

— Zagowie ciemno metalowe z jasn, poprzeczn, nie-

przerwan kres. Koczyny skrzyde szeroko zaokr-

glone. Wierzch odwoka lnico metalowo zabarwiony,

NEHALENNIA, Sel.

6. Zagowie z owaln albo graniast jasn plamk za

kadem okiem siatkowem. Skrzyda w stosunku do du-

goci ciaa odpowiedniej dugoci 7

— Zagowie z okrg jasn plamk za kadem okiem

siatkowem. Skrzyda w stosunku do dugoci ciaa

krótkie MICRONYMPHA, Kirb,

7. Tylna krawd przedtuowia dwoma bocznemi wci-

ciami wyranie albo niewyranie na trzy patki podzie-

lona, albo jednolita i wtedy po rodku ktowym dasz-

kiem lub listewk wzniesiona COENAGRION, Kirb,

— Tylna krawd przedtuowia jednolita po rodku nie

wzniesiona lecz zaokrglona ENALLAGMA, Charp,

8. Wierzch ciaa przewanie lnico metalowo zielony;

spód ciaa óty LE STE S, Leach.

— Wierzch ciaa czciowo mdo metalowy; spód ciaa

cielisty SYMPYCNA, Charp.

IV. Tablica

do oznaczenia gatunków (specics) i odmian (rarictas).

oznaczone s gatunki nieznane w faunie krajowej.

Libellulinae.

LIBELLULA, L.

1. Wewntrz i zewntrz pólka nasadowego na przednich

skrzydach poduna; na tylnych rozlega, trójktna,

ciemna, prawie czarna plama .... depressa, L.
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LEPTETRUM, Newm.

1. Wzeek skrzyde z czarn obwódk. Nasada przed-

nich skrzyde óta bez czarnej smugi

uadrimaaidatnm , Ti.

a) Nasada odwol<:a i nielvtóre ylii podune oliwlvOwo

óte imr. olivacea, m.

h) Przed lvoczyn slvrzyde od znamienia z czarno za-

dymion poprzeczn przepask, albo tylko smug
var. jrraenubila, Newm.

2. Wzeek skrzyde bez czarnej o^wódki. Nasada prze-

dnich skrzyde z czarn smug . . . fulvuni, Miill.

(i) $ czciej
, cf rzadziej z czarn plam na koczynie

skrzyde var. biniaculata, Steph.

b) obie pary skrzyde po za wzeek óto zabarwione

var. fiilvissiina, m.

ORTHETRUM, Newm.

1. Znami brunatne albo czarne. Bonka szara . . 2

— Znami óte. Bonka biaa 3

2. Górne przysadki cae czarne. . . canGellatimt, L.

— Górne przysadki cae albo tylko na kocach kredowo

biae albistyla Sel.

3. Znami tylko 3 ^/?^y/ dugie, ciemno óte. Czci pciowe

cf nie bardzo odstajce od spodu odwoka. Pokadeko

$ szeroko obrbione brunncuni, Fonsc.

— Znami 4 luui dugie, janiej óte. Czci pciowe cf

bardzo odstajce od spodu odwoka. Pokadeko 9 wa-
kie, gboko wycite caeindescens , Fab.

C R O C O T H E M I S, Brau.

1. Nasada skrzyde rozlegle óto zabarwiona. Znami
czerwonoóte. Bonica niada . O erytJirea, Brulle.

SYMPETRUM, Newm. (Dipla.r, Cliarp.)

1. Nogi cae czarne albo tylko przednie uda óto i^asko-

wane 2
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— Nogi zewntrz óto paskowane, zreszt czarne . 4

2. Górne przysadki czarniawe, pier i odwok czarne, óto
plamiste scoticuni, Donovan.

— Górne przysadlvi óte albo czerwonawe .... 3

3. Odwok poziomo spaszczony, placnszkowaty, pomara-

czowo lub brzoskwiniowo zabarwiony, boki piecieni

z czarnym przecinkiem i z czarn kroj^k

depressiusGuhwi, Sel.

n) Skrzyda zwaszcza u 9 ciemno zamglone i oboczko-

wane var. nubila m.

— Odwok u cf wrzecionowaty, krwawo czerwony u 9

pionowo spaszczony, zielono óty, boki piercieni

z czarn kresk a krawdzie czarniawe

sanguineum, Muli.

4. Przed koczyn skrzyde od znamienia szeroka, óto
bronzowa poprzeczna przepaska czyli wstga

pcdemontaiium, Allioni.

— Bez poprzecznej ciemnej przepaski czyli wstgi na

skrzydach 5

5. Ciemi na nasadowej poowie z szerok i równ czar-

n obwódk, wierzch óty. Nasada tylnych skrzyde

a po za trójkt, wyjtkowo przy samej tylko nasa-

dzie óto zabarwiona flav6oluin L.

a) Nasada skrzyde bez ótego zabarwienia, przeroczy-

sta var. hyalinata Rd.

h) Na ótem zabarwieniu skrzyde ciemnoopalowe, kr-

gawe plamki va7\ interpunctata m.

e) skrzyda a do znamienia óto zabarwione

var. Inteola, Sel.

— Ciemi cae óte, albo tylko z wazk, w rodku zau-

kowan czarn oi)ask na osadzie. Tylko sama nasada

tylnych skrzyde przed trójktem óto zabarwiona,

albo skrzyda cae przeroczyste 6
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6. Boki tuowia óte, zioonawo lu) róowo z trzoma ul<:o-

nemi, czarniawemi prkami. Polcadel^o V ^iH><> l>i'zy-

logajcc all^o odstajce 7

— Boki tuowia óte, jeduostajnie zabarwione, bez wy-

ranycli prków. Pol<^adeko $ przylegajce lvrl<:o-

wate nierldionale Sel.

7. Wypulde la'awdzie dziewitego piercienia odwol<:a

u cf na spodzie trójktne o ramionaci równycli na

czarnem tle j^atków brzusznych. Pokadelko 9 dwu-

patkowe, przylegajce, gboko wycite

O FonseoloiHbil, Sel.

— Zwyke krawdzie dziewitego piercienia c? n^ spo-

dzie óto niade, pokadelko samicy odstajce . . 8

8. Boki tuowia z trzema wyranemi czarnemi prl<:ami.

Trzy nasadowe piercienie odwoka po bokach niel^re-

skowane. Czci pciowe cf skrzyowane, pokadelko 9
mao odstajce, nieco obrbione . striolatiwi, Charp.

— Boki tuowia z trzema niewyranemi czarnemi pr-
kami. Trzy nasadowe piercienie odwoka po bokacli

czarniawo kreskowane. Czci pciowe cf od siebie od-

stajce, pokadelko $ bardzo odstajce, obrl^ione

vulgatuni, L.

LEUCORHINIA, Brit.

1. Górne przysadki czarne. Siedm przednich piercieni

odwoka po wierzcliu z jasnemi plamami ... 2

— Górne przysadki biae. Tylkosze przednich piercieni od-

wolca po wierzchu z ótemi plamami albifrons, Burm.

2. Jasna plama po wierzchu siódmego piercienia od-

woka zajmuje zaledwie poow piercienia. Czarna

plama po wierzchu siódmego piercienia odwoka zaj-

muje zaledwie poow piercienia. Czarna plama po

wierzchu drugiego piercienia odwoka po rodku

przerwana dtibia, Lind.
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— Jasna plama po wierzchu siódmego piercienia odwoka
zajmuje wicej ni poow piercienia .... 3

3. Wszystlvie siedm plam po wierzchu iDiercieni odwoka
jednakie, pomaraczowe lub czerwone, na krawdziach

równe rubicunda, L.

— Sze przednich plam po wierzchu piercieni odwoka
ciemno óte, siódma kocowa plama cytrynowo óta
na ksztat trójkta z ucitym wierzchokiem, lvrawdzie

plam wycite pectoralis, Charp.

COENOTIATA, Buchecker.

1. Odwok ku kocowi rozszerzony, wrzecionowaty u prze-

starzaych olvazów sino u^jylony . caudalis, Charp.

a) Przed koczyn skrzyde od znamienia cignca si

czarno zadymiona, poprzeczna przepasl^a

var. ornata, Brit.

Corduliinae.

EPITHECA, Charp.

1. Nasada tylnycli skrzyde z trójlctn czarn, ótemi
yl<:ami i)rzetkan plam. Trójkt skrzyde wewntrz

z trójramienn yk pojDrzeczn biniaculata, Charp.

SOMATOCHLOEA, Sel.

1. Czoo z poprzeczn ót przepask, z zótemi bocz-

nemi plamami koo ócz poczon, w rodku ciemn

kresk i)rzedzielon. Górne przysadki S' na kocach

do wierzchu kolankowato zakrzywione; poldadeko 9

rynewkowate, wzkie nietallica, Lind.

a) Skrzyda cae niado zamglone. óta przepaska na

czole jednolita, po rodku nieprzerwana

var. inontana, m.

— Czoo bez ótej przepaski, tylko ^ ótemi plamami

bocznemi koo ócz 2
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2. Tuów i boki siedmiu przednicli piercieni odwoka

óto plamkowane. Górne przysadlci cf ii spodu wy-

pulve z dwoma zbami przy nasadzie, na ]vocacli do

wierzcliu zaulcowane, ostrolvOiiczyste. Pol<:adeko 9 od-

stajce sercowate flavoniaculata, L,

a) Nasada tynycli skrzyde z rozeg szafranowo ót
plam wród otaczajcego janiej ótego zal)arwienia

var. flavGolata, m.

— Tuów jednoicie metaowo zielony. Tyllco dwa lub trzy

nasadowe piercienie odwol^a po bokach a przewanie

na spodzie óto pamlvOwane 3

3. Górne przysadki cf koo nasady na lvadej zewntrznej

bocznej krawdzi u si)odu z dwoma zbami i ze ster-

czcem kolankiem przed kocami nagle kablcowato

zagitemi. Pol<:adeko 9 miseczl-cowate zaolvrgione

alpestris, Sel.

— Górne przysadki cf po rodku spodu z trzema tpemi z-

bami na kocacli prostemi i gadkiemi, Pokadeko 9 trój-

ktnie rynewkowate, ostrokoczyste O ar^ctica, Zett.

C O R D U L I A, Leacli.

Czoo jednolicie lnico metalowo zielone bez ótych
plamek. Górne przysadki cf walcowate, gadlde, nieco

rokowato zakrzywione z kocami tpymi; dolne do

nasady rozdwojone, widekowate, przed zakrzj^wion

do wierzchu koczyn rozdwojone, do spodu odwol<:a

przylegajce aenca, L.

a) Na czole przed krawdzi ócz zoonycli j^oprzeczna

óta plama var. tatrica, m.

Gomphinae.

COPvDULEGASTER, Leach.

1. Trójkt zagowia brodawkowato wypul<:y, óty. Górne

przysadki c^ do siebie zblione tyllco z jednym zbem
na spodzie O anmdatus, Latr.
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— Trójkt zagowia paski, czarny. Górne przysadki cf od

siebie odstajce, z dwoma zbami na spodzie

bidentatus, Sel.

AESHNA, Fab. (Gomphus, Leach.).

1. Wszystkie nogi óto i czarno pasl<:owane ... 2

— Nogi cakiem czarne, wyjtkowo tyll^o przednie uda

óto paslvOwane yulgatissima, Lin.

2. Tuów ze szecioma cienkimi czarnymi paslvami"). Oba
lioce przednici czyi grzbietnyci pasków ze rodl<:o-

wemi niepoczone. yka naramienna czarna

flayjpes, Cliari).

3. Koce jjrzednicli czarnyci paslców ani na szczycie

grzbietu ani na dole za szyj ze rodlvowymi nie po-

czone, wolne 4

— Koce przednici pasków tylko na szczycie grzbietu ze

rodkowymi poczone, na dole wolne

O Graslini, Ramb,

4. rodkowe paski grube .... o siniillima, Sel.

— rodkowe paski cienkie ... O pulcJiclla, Sel.

LINDENIA, De Haan. (Onychogomplms, Sel.).

1. rodkowe czarne pasci tuowia z przednimi czyli

grzbietnymi na górnych kocacli zczone forcipata, Lin.

— rodlvowe czarne paski na górnych kocach wolne,

z 23rzednimi niezczone . . . G iincata, Ciarp.

DIASTATOMMA, Burm. (Ophiogomphus, Sel.).

1. rodkowe czarne paski tuowia wzkie i proste, z przed-

nimi niezczone, z tylnymi (krajnymi) tylko na dole

*) Midzy szecioma czarnemi paskami tuowia odrónione i na-

zwane s : pierwsza para na grzbiotnym przedzie tuowia razem cignce
si przednimi, druga para a pojedynczo lvady na cadym bolcu

cigncy si po rodlcu ród IcowjMui, trzecia para a Icady na Icadym
bolcu jako tylny, krajny, tylnymi..
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zczone. Przednie paski wicej oddalone od rodko-

wych, ni rodkowe od tylnycli. Zagowie 9 z dwoma

rókami cecilia, Fourcr.

(i) To caego ciaa jednoicio óte ; rednie czarne pas<:i

tuowia w rodlcii i^rzerwane . . . var. flaua, m.

Aescininae.

A N A X , Leaci.

1. To odwoka jest u cf cae, u $ na nasadzie i na Icocu

jaskrawo Ijliitne. Grzbiet odwolca z czarnym podu-
nym paskiem i z czarnemi Icresl^ami poprzecznemi

imperator, Leacli.

— To odwoca modrawo niade abo ciemno rude, tylvO

dwa ub trzy przednie piercienie blvitne. Grzbiet od-

wol^a bez czarnycli poprzecznyci cresek

O 'partlienojjG, Sel.

BRACH YTR ON, Evans.

1. Tuów i odwolv ze spodem górnycli przysad<:ów gsto

uwosione. Znami wzkie i dugie. Odwoc u cj' nie-

biesko, u $ óto pamkowany . . liafniGiisc, Mii.

AESCHNA, I.

1. Na szczycie czoa czarna plama w ksztacie grzybica

czyli litery T 2

Czoo bezplamkowe jednolicie zabarwione ... 8

2. Midzyocze i3rzynajmniej dwa razy dusze od tról<:ata

zagowia. Znami wydatnie szerolde 3

— Midzyocze nieco tyll<;o dusze od trój<:ta zagowia.

Znami wzkie i dugie. Gazka i:)odwzekowa (sect.

subnd.) rozdziela si tu za rodkiem znamienia na

dwie gazki, z lvtórych górna jest bardzo cienka

squcu}iata, Miill.
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3. Boki tuowia albo z dwoma czarnymi 2)askami czyli

smugami na jasnem tle, albo z dwoma ótymi paskami

na ciemnem tle 4

— Boki tuowia jednolicie ubarwione, óto zielone albo

zielone viridis, Evers.

4. Przód tuowia z dwoma wzkiemi, paeczkowatemi, ó-
temi prkami albo jednolicie ubarwiony. Górne przy-

sadki cf graniasto rzebione, nieobrbione albo gadlvie 5

— Przód tuowia z dwoma wielkiemi, szeroko owalnemi,

zielonemi plamami. Górne przysadki cf po bokach ram-

kowato obrbione, w rodku obione dwubarwne , we-

wntrz janiejsze, zewntrz ciemniejsze, cyanea, Miill.

5. Gazka wzekowa (sect. nod.) do wewntrznej strony

znamienia zbliona. Górne przysadki cj' po wierzchu

wklso rzebione czyli wyobione
, 9 dusze ni oba

kocowe piercienie odwol\:a. Wiksze gatunki . . 6

— Gazka wzekowa do zewntrznej strony znamienia

zbliona. Górne przysadki (^ po wierzchu gadl^o i ró-

wno rzebione, $ tak dugie jak oba kocowe pier-

cienie odwolca. Mniejsze gatunki 7

6. Górne przysadki cT zaledwie przy nasadzie przez du-

go wierzchu obione, zreszt gadkie. Odwok 9
w trzecim piercieniu bardzo zwony . . juncea L,

— Górne przysadki (^ przez ca dugo wierzchu wy-

ranie pikowato zbkowane. Odwok 9 w trzecim pier-

cieniu nie zwony. Górne przysadki 9 lancetowato

zwone, ostrokoczyste .... mazmia, Heikel.

7. Boki tuowia óte z dwoma czarnemi smugami jdo Ica-

dej stronie affinis, Lind.

— Boki tuowia rudo niade z dwoma ótymi paskami

po kadej stronie eoliiberculus, Haar.

8. yki i bona skrzyde rdzawo óto zabarwione. Mi-

dzyskszydle i odwok niebiesko uplamione grandis, L.
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— yki skrzyde czarniawe, bona slcrzyde przeroczy-

sta. Oprócz ótej kresy w ksztacie piki po wierzciii

drugiego piercienia odwok jednolicie rudawo niady.

isoceles, Miill.

Agrioninae.

AGRION, Fab. (Calcptevyx, Leach., Calopievyx, Burm.)

1. Sl\:rzyda szerolvO zaokrglone, u dojrzaego cf ciemno-

szafirowe, co najwicej tylko przy samej nasadzie i na

koczynie przeroczyste ; u $ i u wieo wylgego S^

niade. Znami u 9 wzkie virgo, L.

a) Skrzyda z wyjtkiem nasady ciemno l)runatne, mie-

nice si fioletowo var. violaeea m.

— Skrzyda zwone, na koczynie ukowato napite,

u cf ze szerok, poprzeczn ciemnoszafirów wstg
czyli przepask po rodku ; u 9 cae szmaragdowo zie-

lone. Znami u 9 pi'zy nasadzie rozszerzone i uko-

wato wycite splendens, Haar.

Coenagrioninae.

PLATYCNEMIS, Charp.

1. Piszczele dwu par tylnych nóg u rf i 9 rozszerzone.

Piercienie odwoka po wierzchu czarno kreskowane

i kropkowane. To odwoka w prawidowem ubarwie-

niu u d" modrawe, u 9 zielonawe. Nogi czarno pasko-

wane ])ennipes, Pall.

a) To odwoka mleczno biae . . • var. alhidella, Viii.

— Piszczele dwu par tylnych nóg tylko u d" rozszerzone,

u 9 prawidowe. To odwoka róowe albo pomara-

czowe O acutipennis, Sel.

E R Y TH R OM M A, Charp.

1. Przód tuowia z dwoma ótymi u d' zielonymi u C

nieprzerwanymi paskami . . • viridulum, Charp.
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— Przód tuowia ciemno metalowo u cf jednolicie ubar-

wiony, u $ z przerwanymi ótymi paskami

najas, Hansem.

PYRRHOSOMA, Charp.

1, Nogi cakiem czarne. Przód tuowia ciemno metalowy

z czerwonym paskiem na kadym boku

nymphula, Sulz.

— Nogi czerwonawe. Przód tuowia jednolicie metalowo

czarny bez pasków O tenellum, Viii.

NEHALENNIA, Sel.

1. Zagowie ciemno metalowe z poprzeczn, bkitn kre-

sk. Wierzch odwoka lnico metalowy, zocisto zie-

lony, trzy kocowe piercienie niebieskie

speciosa, Charp.

MICRONYMPHA, Kirb.

1. Krawd przedtuowia dwoma bocznemi, pytkiemi

wobieniami wyranie na trzy czci podzielona, re-

dnia cz w ksztacie listewki sterczca. Tylna kra-

wd dziesitego piercienia odwoka u cf ostroko-

czystym, widekowatym garbkiem zakoczona

elegans, Lind.

a) Wyrodki samicy (hcteromoyyhes) pomaraczowo czer-

wone var. aiirantiaca, Brau.

— Krawd przedtuowia niewyobiona, po rodku k-
towato nieco podniesiona. Tylna krawd dziesitego

piercienia odwoka u cf tpym widekowatym garb-

kiem zakoczona puniilio, Charp.

a) W^yrodki samicy (heteromorphes)
, pomaraczowo czer-

wone var. aurantiaea, Sel.
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COENAGRION, Kirb.

1. Krawd przedtiitowia dwoma bocznemi wciciami na

trzy patki rozdzielona, albo ktowatym wierzchokiem

w ksztacie daszku wniesiona 2

— Krawd przedtiiowia jednolita, nie wcita, po rodku
wargowato wyduona, do tuowia przylegajca. To
ciaa u cf i $ przewaajco metalowo ciemne. Po wierz-

chu drugiego piercienia odwoka cf krkowata, do

tylnej krawdzi dotykajca, ciemno metalowa plama

z dwoma bocznemi czarnemi kreskami

arniatnm, Heyer.

2. Krawd przedtuowia dwoma gbokiemi wciciami na

trzy wyranie oddzielne patki rozdzielona ... 3

— Krawd przedtuowia dwoma pytkiemi wciciami na

trzy niewyranie oddzielne patki rozdzielona, albo

jednolita i wtedy ktowatym daszkiem wzniesiona 5

3. Wszystkie trzy patki pókrkowe 4

— rodkowy patelv jako rogowa listewka od tuowia od-

stajcy, sterczcy vemale, Hag.

4. rodl^owy patek przedtuowia z zaostrzonym wierz-

cliokiem, do tuowia przylegajcy ijulcltellum, Lind.

— rodkowy patek ze zaokrglonym wierzchokiem od

tuowia odstajcy elegantulum, Zett.

5. Po wierzchu drugiego piercienia odwoka cf ciemno

metalowa plama widekowata w l\:sztacie litery U, albo

trójzbna w ksztacie grabka czyli widelca. Tylna kra-

wd dziesitego piercienia odwoka 9 wazko wycita 6

— Po wierzchu drugiego piercienia odwoka cf ciemno

metalowa plama oszczepowata w ksztacie litery T, albo

spleciona w ksztacie znaku Merkurego W, Tylna kra-

wd dziesitego piercienia odwoka cf szeroko wy-

cita 7

6. Jasne plamki na zagowiu na brzegach gadkie, nie-

zbkowane. Po wierzchu drugiego piercienia odwoka
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cf ciemnometalowa plama widekowata w ksztacie li-

tery U. Po wierzchu pierwszego piercienia odwoka C

ciemnometalowa plama bez ciemnometalowej obrczki

przed tyln krawdzi piercienia 8

— Jasne plamki na zagowiu na dolnej krawdzi zbko-

wane. Po wierzchu drugiego piercienia odwoka osz-

czopowata, ciemno metalowa plama trzonkiem do tyl-

nej krawdzi piercienia dotykajca, u góry z dwoma

oddzielonemi czarnemi bocznemi kreskami. Ciemno me-

talowa plama po wierzchu pierwszego piercienia od-

woka 9 z ciemno metalow obrczk przed jasnem

tem krawdzi poczona, tylna krawd dziesitego

piercienia odwoka C wazko i gboko wycita

ornatuui, Sel.

7. Ciemno metalowa plama na drugim piercieniu odwoka

cf oszczepowata w ksztacie litery T, ramionami roz-

gaziona ze zaostrzonym wierzchokiem najczciej do

tylnej krawdzi dosigajca. Tylna krawd dziesitego

piercienia odwoka 9 szeroko i szpiczasto wycita

hastulatuni, Charp.

— Ciemno metalowa plama na drugim piercieniu odwoka

cf spleciona w ksztacie greckiej litery ^f* z kókiem

u dou. Tylna krawd dziesitego piercienia odwoka

9 szeroko i pasko wycita . O mercuriale, Charp.

8. Ciemno metalowa widekowata plama w ksztacie litery

U po wierzchu drugiego piercienia odwoka cf nie do-

tyka do tylnej krawdzi piercienia, lecz pozostawia

woln przestrze jasnego ta. Tylna krawd dziesi-

tego piercienia odwoka 9 wazko i gboko wycita.

puella, L.

— Ciemno metalowa widekowata plama w ksztacie litery

U po wierzchu drugiego piercienia odwoka cf dotyka

do tylnej krawdzi piercienia. Tylna krawd dzie-

sitego piercienia odwoka 9 wazko i pytko wycita

O concinnum, Johanns.
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ENALLAGMA, Charp.

1. To ciaa u cf' przewanie modre, u $ przewanie cie-

liste. Po wierzcliu drugiego piercienia odwolva J^ cie-

mno metalowa plama w ksztacie krótkiego, szerokiego,

sercowatego grotu. Spód ósmego piercienia odwoka

$ z dugim kolcem .... cyatltigcruni, Charp.

LESTES, Leach.

1. To ciaa metalowo zielone, zagowie óte ... 2

— To ciaa z zagowiem jednolicie metalowo zielone. 3

2. Znami dwubarwne, w wewntrznej poowie rudo-

niade, w zewntrznej poowie biaawe barbcums, Fabr.

— Znami jednolicie zabarwione, a tylko ylvi boczne

janiejsze virens, Charp.

3. Znami óto lub rudo niade, przy ylcach poprzecz-

nych z janiejsz krawdzi. Ciao dojrzaego (^ sino

upylone. Dolne przysadki J^ wicej ni o poow du-
sze od górnych; pokadeko c ku kocowi niewyra-

nie zbkowane 4

— Znami rudo niade w czarnej oprawie. Ciao dojrza-

ego cf bez sinego ui3ylenia. Dolne przysadki cf wi-

cej ni o poow krótsze od górnych
;
pokadeko $ wy-

ranie zbkowane inridis, Lind.

4. Dwa zby na spodzie górnych przysadków cf od sie-

bie oddalone, drugi zb mniejszy; koce doujach j^la-

cuszkowato rozszerzone. Wierzch pierwszego piercie-

nia odwoka 9 z czworolvtn, zwykle w rodl\:u roz-

dzielon, ciemno metalowo zielon plam dryas, Kirb.

— Dwa zby na spodzie górnych przysadków cf do sie-

bie zblione, prawie równo wielkie ; koce dolnych pa-

tyczkowate. Wierzch pierwszego piercienia odwol<:a cf

z pólcrkow , zwykle w rodku rozdzielon, ciemno

metalowo zielon plam .... sponsa, Hansem.

4
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SYMPYCNA, Charp.

1. Ciao po wierzchu bronzowe, na spodzie cieliste. Kra-

wd przedtuowia wazko óto obwiedziona, jednoli-

cie ciemno bronzowa. Górne przysadki cf na kocach

rozszerzone, dolne j^rzysadki 9 dusze ni dziesity

piercie odwoka fusca, Lind.

a) Ciao po wierzchu metalowo zielono ubarwione

var. aestiva m.

— Ciao po wierzchu metalowo zielone, na spodzie jasno

cieliste. Krawd przedtuowia z szerokim, ótym rb-

kiem. Górne i)rzysadki cf na kocach zaokrglone;

nierozszerzone ; dolne przysadki 9 tak dugie jak dzie-

sity piercie odwoka .... 'paedisca, Evers.
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KLUCZ
do oznaczania larw ^waek.

Klucz do oznaczania larw waek ogranicza si na ro-

dzajowem rozeznaniu, poniewa dotychczas za ma ilo
larw zbadano, by dorównaa ogólnej iloci gatunków zna-

nych w doskonaym stanie.

Do zrozumienia wyrazownictwa w tem zestawieniu po-

su wiadomoci o larwie w poprzedzajcych ustpacli

zawarte.
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Znaki i skrócenia uyte w opisach.

Ukad rodzajów i gatunków opiera si na podstawie

dziea W. F. Kir by: A Synonimie Catalogue of

N e u r o p t e r a O d o n a t a o r D r a g o n f 1 i e s. London 1890.

Znaviem = opatrzone s gatunlci, znajdujce si w zbio-

racli Muzeum im. Dzieduszyclcicli.

Kól<:iem O przed nazw odrónione s te rodzaje i ga-

tunlvi, lvtóre nie zostay odszul^ane dotycliczas u nas, ale

prawdopodol^nie jeszcze odszul^ane by mog.
Tab. fig. oznacza tablic i figur tego przegldu.

D. c. = Dugo ciaa od czoa do koca przysadl^ów.

D. s. = Dugo przedniego skrzyda.

Oba te pomiary w milimetrach podane s gównie na

podstawie okazów l<:rajowych.

Geograficzne rozsiedlenie uwzgldnia naprzód Polsk

a nastpnie przylege i dalsze kraje.

Przy odmianach uyte s te same skrócenia jalc przy

gatunkach.

Skrócenia autorów i dzie podane s w wyl^azie lite-

ratury.
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Opisanie szczegóowe

rodzajó^A^ i gatunkó^AT.

—'•A/\/Vv—

I. Familia Libellulidac.

Wakowe.

A. Subfamiiia Libellulinae.

Wakowate czyli Waki waciwe.

1. Geniis Leucorhinia Britt. Zalotka ME.

Leucorhinia, Brittinger. Sitzungsberichte d. akad. Wissen-

schaften. Mat. nat. Cl. Wien. 1850. Dr. — F. Brauer. (Brau. V.

an. 1868). — W. F. Kirby. (Kirb. R. an. 1889). — Libellula

Lin. an. 1736.

Ciao redniej t g o c i , smuke i zgrabne.

To ciaa i3 r z e w a n i e czarne. Czoo biae. Nogi
czarne. Tylne skr z y da z nieregularnie podu-
gowat, trójktn cie mno niad, prawie czarn
plam. Odwok stokowato wyduony, przy na-

sadzie nieco grubszy, po wierzchu janiej od

ta plamisty; wyjtkowo przed kocem nieco

rozszerzony i poziomo nieco spaszczony.
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= 1. Leiicorhinia pectoralis, Charp.

Llbelhda pectoralis, Charp. Hor. Ent. p. 46. (1825).

Lib. flavidorsis, Evers.

Lib. rubicunda, Ramb.

(Sel. H. Piat. I. fig. 3. append. an. — Charp. Lib. Europ.

Tab. XIII. d" C. — T. Taf. IV. c? 9-)-

Fronte albo. Thorace nigro. Alis basi ochraceo fla-

vis, anticis basi maculis minutis duobiis nigris, vel una

eadcm macula vel immaciilatis posticis, basi macula tHan-

gulari, margine dissoluta, nigro fusca. Abdomine 7iigro,

in segnieiilis sex anter^ioribus macnlis dorsalibns flanis,

in segniento septimo macula dorsali citrino flava, segmen-

tum fere totum occupante. Genitalibus maris valde refle-

xis, pilosis.

Dolna warga czarna, górna warga u cf biaa, u 9 niado

czarno obrzeona. Czoo biae. Ciemi czarne. Trójkt za-

gowia u (S óto niady, n 9 czarny; po obn bolcach w rod-

kn zagowia czarna kropka. Zagowie, tuów i dwa przednie

l^iercienie odwoka gsto i dugo uwosione. Tuów czarny,

po bokach buraczkowo czerwono paskowany. Midzyskrzy-

dle ciemno karminowe. Skrzyda przeroczyste albo ciemno

zamglone, przy nasadzie zotawo óte; przednie przy na-

sadzie z dwoma maemi czarnemi plamkami, albo tylko z je-

dn tak plamk, albo bez plamek, tylne przy nasadzie

z plam trójktn, wierzchokiem ku doowi zwrócon, na

zewntrznym brzegu rozstrzpion , czarno niad, ótemi

ykami przetkan, u niektórych okazów z jasn kropk po

rodku. yki i znami czarne. Bonka szara. Nogi czarne.

Odwok przy nasadzie napcniay, czarny ; wierzcli szeciu

przednich piercieni odwoka z ciemno ótemi plamami

o wykrojonych brzegach, po wierzchu siódmego piercienia

cytrynowo óta plama w ksztacie trójkta z ucitym

wierzchokiem, prawie przez ca dugo piercienia roz-

postarta. Czci pciowe cf bardzo odstajce z kosmykiem

wosków. Patki pochewki 9 jzylcowate, przylegajce, ostro-
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koczyste. Przysadki cT' czarne, 9 niade; górne u cf przed

tp koczyn nieco zgrubiae, u spodu z czterema zbkami
na rodkowej dugoci, dolne nieco ulcowato do rodka za-

gite; górne przysadl<:i 9 lvrótlcie paeczl^owate.

cf D. c. 41-43 mm D. s.
]

r, on A^ 32—36 mm.
/9 » » t)b— 41 mm » »

) I

Eozpowszechniona przy stawach i mniejszych bagnaclj ródle-

nych po pónocnej nizinie Galicyi wschodniej poczwszy ód okolic

pónocno zachodnich, do miasta Lwowa przylegajcych, odl^d zaczyna

si kraina borów sosnowych (Hoosko, Brzuchowice, Rzsna polska,

Janów, Rawa ruska, Poturzyca).

Jawi si od poowy maja do drugiej poowy lipca w dosta-

tecznej iloci. Snuje si najwicej po przedlesiach
,

polankach i na

brzegu bagien.

Na podgórzu wscliodnich Karpat przy wodach stojcych od

koca maja przez cay czerwiec rzadsza ni na nizinach (Droliobycz,

Sobódka lena i Majdan górny).

W Kongresówce (Sel. H.). Prawdopodobnie rozpowszech-

niona po wdkszycli przestrzeniach kraju. Koo Wrocawia i Brzegu

(Schneid.). W Szwecyi w maju i czerwcu (Johans). W guberniach

Charkowskiej i Potawskiej w Rossyi. ubny jedyny okaz w lesie.

(Jar. Rd. 2.). Przy wodach torfowych rodkowej Europy (T.). Ogól-

nie rozsiedlona po rodkowej i pónocnej Europie z wyjtkiem La-

ponii (Br. E.).

Odmiany
= var, a.

A lis temiiter fiisco nebulosis.

Róni si od zwyldycli okazów lel<:ko jak mg czar-

niawo zakopconemi skrzydami pod póllvami naramiennemi

przez ca dugo.
Natrafiana dosy czsto na pónocnej nizinie Galicyi

wscliodniej.

= var, b.

A lis anticis ad triangulum, posticis etiain post trian-

gulum fulvis (T.).

Przednie slcrzyda do trójkta, tylne po za trójkt sza-

franowo óte.
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Rzadko zdarzajca si odmiana midzy zwykymi oka-

zaiui na pónocnej nizinie Galicyi wschodniej.

= 2, Leucorlunla ruhicunda, Lin.

Libellula inibicunda, Lin. Syst. Nat. (1738).

Libellula melanostigma, Evers.

(Sel. H. PI. 1. fig. 2. app. an. — T. Taf. IV. cf).

Alis anticis basi macula minutissinia nigra, posticis

basi puncto nigro miaculaue subtriangulari fusca subus

lucidiorc. Ptcrostigmate maris fusco rubro, feminae nigro.

Segnfeffis septcui antcrioribus abdo)iiinis uKiculis dorsa-

libus rubidis, Diacula segmenti septimi dimidiniu anti-

Gum longe superanfe. Genitalibus maris parum rcflezis,

nudis.

Do poprzedzajcej pectoralis Charp. wielkoci, kszta-

tem i gównem ubarwieniem podobna, lecz od niej nieco

mniejsza i czarniejsza. Przednie skrzyda z malutk czarn

plamk, prawie kropk przy nasadzie; tylne z czarn smug
i z rozstrzpion podugowato trójktn niado czarn na

spodzie janiejsz plam. Znami u S' buraczkowo czer-

wone, u 9 ciemniejsze ni u cf. Bonka bardzo maa. Od-

wok po wierzchu szeciu i wicej ni za poow siódmego

piercienia z owalnemi, liciowatemi, buraczkowo czerwonemi

plamami o brzegach równych, mniej szemi ni u pectoralis,

Charp. Czci pciowe c^ tylko nieco odstajce, bez kosmyka

wosków. Patki pokadeka 9 rozwarte placuszkowate. Górne

przysadki cf czarne po wierzchu wyprostowane, na spodzie

jednej trzeciej czci nasadowej wklse, zbkowane przed

kocem, przysadki 9 czarne.

cf D. c. 35-40 mm
]

_^ .^ D. s. 32-34 mm.
9 » > 38—40 mm

j

Przy stawach i bagnach na pónocy GaHcyi wschodniej rozpo-

wszechniona, zwykle w towarzystwie pectoralis, Charp., lecz od niej

o wiele rzadsza i nie we wszystkich okolicach jak ta druga (Janów,

Rawa Ruska, Lubaczów, Poturzyca).
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Jawi si od ostatnich dni maja po za poow czerwca, zatem

póniej zaczyna a wczeniej przestaje jawi si ni pecoj'alis Charp.

Na podgórzu wschodnich Karpat w czerwcu bardzo rzadka

(Modiatyn, Drohobycz). W Tatrach przy Toporowym stawie w lipcu

(Dr. A. Wierzejski).

Rozlatujc si od swej kolebki wodnej mibicunda, Lin. wi-

cej ni pectoralis, Charp. oddala si na odlege przedlesia i po-

lanki. Obydwa gatunki chtnie siadaj po pniach drzew osuszonych

wiatem soca.

W Królestwie polskiem rzadka (Sel. H.). W Szwecyi podczas

ródlata (Johans). W Finlandyi w czerwcu (His.).

Z wyjtkiem Anglii rozsiedlona po rodkowej i pónocnej Eu-

ropie. Koo Irkucka w Syberyi (Br. E.).

Odmiana

= vaT, ruhrodorsalis milii.

In segiucnto octauo abdominis ad dimidmm anterius

macula dorsali trianyulari ruhida.

Take po wierzchu ósmego piercienia odwoka do

przedniej i^oowy piercienia z trójktn buraczkowo czer-

won plam. W okolicy Rawy ruskiej bardzo rzadko na-

trafiana. Andrzej Wiedemann zauwaa tak sam odmian
gatunku dubia Lind.

O LeucorJhinia infuscata, Evers.

Libellula infuscata, Evers. Bullet. Moskou. p. 237. (1896).

W guberni Kazaskiej w Rossyi. W monografiach waek nie

ma opisu.

== 3. Leucorhinia duhia, Lind.

Libellula dubia, Lind. Monogr. Libell. p. 16. (1825).

Lib. 7'ubicunda, Curt.

Lib. tnelanostigma, Evers. (part.).

Lib. leucorhinia, Charp.

(Sel. H. PI. 1. fig. 1. app. an. (f — T. Taf. IV. ^J).

Alis anticis basi ptincto, maculague posticis basi pun-

cto, tnaoulaue latiore, subtriangulari fuscis. Segmentis

sepleni anterioribus abdominis Tnaculis dorsalibiis auran-

tiaca rubris maris vel ochraceis feminae; macula segmenti
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septimi dimidium antlcum jion siiperante ; macula nigra

segmenti secundi interrupta. Appendice inferHore inaris

emarginata ; valvulis vaginae feminae brcMbus, uadratis.

Mniejsza ni poprzedzajca. Dolna warga czarna, górna

warga u $ szeroko czarno obrzeona. Boki tuowia buracz-

kowo smugowane. Przednie skrzyda przy nasadzie z czarn

kropk i z czarn smug w pólkacli podunych ; tylne

skrzyda na nasadzie z czarn kropk i z trójktn czarn

plam. Znami karminowo czarne. Bonka szara. To od-

woka czarne, u (^ drugi od nasady piercie karminowo

czerwony, po wierzchu z czarn , w rodku rozdwojon

plam, wierzch trzeciego do siódmego wcznie piercienia

od nasady z klinowatemi, karminowo czerwonemi plamami;

plama ta na siódmym piercieniu zajmuje tylko przedni

poow piercienia ; u 9 wierzch piercieni odwoka plam-

kowany w tym samym porzdku do przedniej poowy sió-

dmego piercienia, lecz take boki trzech pierwszych pier-

cieni óto plamiste; drugi piercie przedni czarny, po

wierzchu z ót plam ksztatu trójlistka koniczyny. Czci
pciowe cf z kocami w piercie zwinitemi, bez kosmyka

wosków. Patld pokadeka ? prawie kwadratowe, przylega-

jce. Górne przysadki cf czarne, ku kocowi ukowate, po

rodku spodu zbkowane.
D. c. 31—38 mm D. s. 27—31 mm.
Wycznie tylko w okolicach Galicyi zachodniej dotychczas spo-

strzegana (Borek Facki koo Krakowa, Tatry w reglach).

Na podgórzu w ostatnich dniach maja i w pierwszych czerwca.

W Tatrach w czerwcu do pierwszych dni sierpnia*).

Pojawia si okolicami tu i (5wdzie, w ogóle rzadka.

W Królestwie polskiem bardzo rzadka (Sel. H.). Na Szl-

sku i Morawii (Sel. H. pag. 52.). W Szwajcaryi w znaczniejszej

*) Przy bagienku obok Toporowego stawu w Tatrach polaty-

waa 1. i 10. sierpnia w kilku przestarzaych okazach razem z po-

dobn czarnem ubarwieniem Sympetrufn scotlcum, Donov., lecz

usiadaa od niej na osobnoci po okolicznem runie czyli krzaczystem

podszyciu lenem w miejscach nasonecznych.
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iloci 15. lipca po koniec sierpnia (M. D.). W Szwecyi take w oko-

licy Sztokholmu (Joli.). W Finlandyi w czerwcu i lipcu (His.).

Przy ródlenych i torfowych wodach (T.).

W ogóle rozsiedlona w pónocnej i rodkowej Europie (Br. E).

O 4. Leucorhinia alhlfronSf Burm.
Libellula alhifrons, Burm. Handb. d. Ent. II. p. 851. (1840).

Lib. leucorhinus, Charp. (part.).

Lib. fallax et Hellmani, Evers. Qu. fig. 5. 6.

(Sel. H. PI. I. f. 4. — T. Taf. IV. S')-

Corpore nigro, flavo maculato. Alis posticis maeida

hasali fusca, uiargiue dissoluta ; abdomine in media coar-

ciao, apieeui vers?(s lateribus nonnihil d.ilatato, nec sub-

depresso, in mar adulto albo pruinoso ; segmentis abdo-

minis ante^Horihus tribus in mar, sex in femina maculis

dorsalibus flavis. AppendiGibus analibus albis.

Gowa i tuów czarne, po bolcach óto plamkowane.

Dolna warga po bokach óto obrzeona. To slcrzyde prze-

roczyste, albo óto zamglone. Tyne skrzyda przy nasa-

dzie ze niado czarn, nieregularnie trójktn pam, na

brzegach rozstrzpion. Znami i nogi czarne. Odwolc

w rodlcu nieco cignity, zwony, lvu Icocowi nieco roz-

szerzony, lecz ani wrzecionowaty, ani po wierzchu przy-

paszczony. To odwolca czarne, u cf po wierzchu drugiego

piercienia owalna, óta plama, po wierzchu trzeciego pier-

cienia poprzeczna kreska i plamka óte, u $ talce wierzch

czwartego, pitego i szóstego piercienia odwoka óto
plamkowane. Odwok u dojrzaego cf na spodzie prawie do

Icoczyn zblcowany. Pocadeko $ jednopatlcowe przyle-

gajce.

Dotychczas nie zostaa odszukan w Gahcyi. Koo Gogowa

w Królestwie polskiem bardzo rzadka. W Szwecyi take w oko-

licy Sztokholmu w lipcu (Johans.). W Finlandyi 13. czerwca i 7.

lipca (His.). W kazaskiej gubernii w Rossyi przy jeziorze 15.

czerwca (Evers. Qu.). W Szwajcaryi w okolicy Zurychu w towa-

rzystwie pectoralis, Charp. od koca maja do pierwszych dni lipca



COENOTIATA. (jl

przy jeziorach w znacznej iloci (Dr. Schoch u, Ris.). W Sty-

ryi (Br. N.). Przy moczarowatych torfowych bagnach i jeziorach

w ródlesiach w krajach rodkowej Europy w czerwcu i lipcu (T.).

Z wyjtkiem Anglii w górskich krajach rodkowej Europy rzadka

(Br. E.).

2. Genus Coenotiata, Buchecker. Murzynka Dz.

Buchecker, Syst. Entom. (Odonata an. 1878. — Kirby, Trans.

Zool.

= 5. Coenotiata caudaliSf Charp.

Libellula cauclalis, Charp. Lib. Eur. p. 89. T. 44. (1840).

Libellula fallaz et Hellmani, Evers. fig. 1. 2. 8. 9.

Libellula albifrons, Sel. Bullet. acad. Brux. (1840).

Libellula ornata, Britt. Stettiner Ent. Zeit. (1845).

(Charp. Lib. Eur. Tab. XLIV. — T. Taf. IV. c^).

Alis posticis niacula hasali fusca flavo marginata.

Abdomine nigro, in medio coarctato, apicem ve7'sus valde

dilatato, depresso, in mar adulto albo p7'uinoso ; segmen-

tis sex anterioribus quam longissima distantia nuicnlis

dorsalibiis flavis. Appendicibus analibus albis.

Dolna i górna warga n cf biae, górna warga n 9

wazko czarno obrzeona. Czoo biae, w czci górnej

czarno obrzeone. Ciemi czarne. Oczy siatlvOwe lvasztano-

wato niade z wiel^iem ciemniejsze. Zagowie, tuów i dwa

przednie piercienie odwlolva gsto szaro nwosione. Tnów
czarny ^o wierzchu i po bol^acli óto plamlvOwany (óte

uplamienie z wielbieni ciemnieje i zanika). Nogi czarne.

Slvrzyda przy nasadzie óto zabarwione, nadto tylne z po-

dugowato trójktn z rozstrzpionymi brzegami, niado

czarn plam. Znami u J" z wierzcliu biae, na spodzie

czarne, u 9 cae czarne. Bonica szara. Odwok wrzeciono-

waty, w rodliu zwony, lai Icocowi bardzo rozszerzony

i poziomo spaszczony ; u cf po wierzciu drugiego piercie-

nia dwie ciemno óte plamy. U dojrzaego cf czwarty, pity

i szósty piercie sino upylone ; u 5 wierzch szeciu przed-
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nich piercieni w ksztacie patków óto uplamiony. Przy-

sadki cf i 9 kredowo biae.

cT D. c. 40 mm. D. s. 35 mm.

$ D. c. 37 mm. D. s. 35 mm.

Przy niektórych wikszych stawach po pónocno wschodniej

czci GaUcyi tak na nizinie jakote w pagórkowatych okohcach spo-

strzegana (Janów, Horodelec koo Poturzycy, Pieniaki).

Od ostatnich dni maja po pierwsze dni lipca w maej iloci,

nie oddala si na dalsz odlego od wody. Lata nisko, usiada po

rolinach nad powierzchni wody wynurzonych, take po pywajcych

liciach grzybienia biaego (Nymphea alba), a ryby spostrzegszy

cie jej u spodu Ucia uderzaj na pyszczkiem ; sposzona waka
odlatuje i usiada na innym liciu, gdzie znowu to samo si powta-

rza. Latajc na przedlesiu wybiera do wypoczynku krzewy i drze-

wka rosnce na odstpach z przestronnym widokiem sadowic si po

ich wierzchokach lub koczynach gazi. Zwinn jest w locie i ostro-

n. Sposzona na brzegach odlatuje dalej nad otwart wod.

W okolicy Warszawy (ME.). Na lsku (Sel. H.). Kolo Ka-

zania w Rossyi przy jeziorze razem z LeMcorhinia alhitrons, Burm.

Evers. Qu.). W Charkowskiej guberni w Rossyi koo Kupiaska je-

dyna samica w gu dnia 2. maja (lid. 2.). W Szwecyi (Johans.)

W Finlandyi 7. lipca (His.). W Szwajcaryi w sierpniu rzadka

(Mey. D.). We Francyi, w Bawaryi, kolo Berhna w Prusach, w Bel-

gii (Br. E.).

Odmiana

= vaT. ornata, Brittinger.

Tab. III. fig. 10 $.

Stettinger entomolog. Zeitschrift 1845.

Alis faseta ant apicem. niyro fumata.

Eóni si od zwykycli olcazów poprzecznie na slcrzy-

dacli przed lvoczyn za znamieniem czarno zadymion

czyli oliopcon przepasl<:, rozcigajc si u jednego okazu

na mniejszej u innego na wil<:szej przestrzeni.

Odmiana ta do czsto zdarza si midzy typow form.
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3. Genus Sympetrum, Newm. Szablak ME.

Sympetrum, Newm. Ent. Mag. aii. 1833. — Kirb. Trans. Zool.

Soc. London an. 1889. — Diplax Charp. Lib. Eur. 1840. — Brau.

Verh. d. zool. bot. Gesel. Wien 1868.

Ciao drobne. To ciaa óto albo czerwone

albo czarne. Tylne skrzyda bez niadej 1 n 1j

czarnej plamy, lecz najczciej przy nasadzie

óto zabarwione. Odwok n cf s nm k y w a o c z-

k o w a t y albo w r z e c i o n o w a t y, ii d o j r z a e j^- o cf

zaczerwieniony; n 9 V^^ bokach czyli pionowo
spaszczony, zatem s z a 1) 1 o w a t y, k u Ic o c o w i c o-

r a z wszy; wyjtkowo n cf i 9 p o z i o m o h a r-

d z o spaszczony.

= 6. SyiYipetifUfn scoticuui, Donov.

Lihellula scotica, Donov. Brit. Ins. XV. t. 523. (1811).

Lib. flaveolata, Lin. (part.) Fauna Suecica. (1761).

Lib. Yeronensis, Charp,

Sympetrum scoticum, Newm. (1835).

Lib. nigra, Ciarp.

Lib. nigricula, Evers.

Diplaz scotica, Donov. (Brau. Dz. P.).

(Charp. Lib. Europ. tab. XII. — T. Taf. IX. ^ $).

Thorace nigro, lateribns fascis duabus forma caiicis

macnlisgue nonnulis interniixtis flcwis ; pedibus in mar
totis nigris, i7i fetnina coxis flavis exceptis nigris ; alis

hyalinis; abdomine nigro flavo maculato in mar medio

coarctato in femina lateribus subdepresso, nonnihil sub-

tiis reflezo; appendicibus analibus maris nigris; vagina

feminae deflexa, triangulari canaliculata.

U cf czoo niade, po wierzclm czarno nplamione, cie-

mi czarne; u 9 czoo óte, po bokach biaawe w czarnej

oprawie, ciemi czarne, po wierzchu óte. Tuów zielonawo

albo niado óty, po wierzchu ciemniejszy, po bokach

z trzema rozgazionymi, czarnymi paskami, u dojrzaego cf
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po bokach mienicy si w róowo i lnicy si metalowo.

Jasne ubarwienie po bokach tuowia na ksztat trzech lilii.

Nogi u cf cae czarne, u 9 z wyjtkiem ótych bioder

czarne. Skrzyda u c? cae przeroczyste ; u $ nieco przy

nasadzie óto zabarwione. Znami u J' czarne, u $ bledsze.

Bonka biaawa. Odwok przy nasadzie grubszy, u (j' po

rodku zwony, lvu kocowi nieco rozszerzony wrzeciono-

waty, czarny, w pierwszej modoci óto uplamiony ; u 9 po

bokacli nieco spaszczony, szablowaty i na spodzie i po bo-

kach czarny, po wierzcliu óto uplamiony. Pokadeko 9

prostopadle odstajce, trójktnie rynewkowate. Górne przy-

sadki cf czarne, 9 óte z ciemn koczyn.
D. c. 22 mvi — D. s. 2Q mm.

Gatunek ten jest rozpowszechniony po krajach caej dawnej

Polski, lecz w niektórych okolicach wcale nie zauwaano go i w nie-

równej jawi si iloci.

W Galicy i jest na pónocnej nizinie stosunkowo do innych krain

pospolitszy tak ilociowo jakote okolicami (Lwów, Janów, Luba-

czów, Rawa ruska, Sokal). Najliczniej jawi si przy stawach, bagnach

i moczarach ródlenych, gdzie polatuje po okolicznych kach, jako

te na przedlesiach i po porbach wietlistych.

Na stepach podolskich przy oczeretach i po okolicznych okala-

jcych je kach i tylko w niektórych okolicach rzadki (Okolice

Czortkowa, Zaleszczyki).

Na podgórzu i we wschodnich Karpatach w redniej iloci (Ko-

omyja, Jaworów za Kossowem, Mikuliczyn, Jabonica przy Prutcu,

Woronienka). W Tatrach przy Toporowym stawie i przy bagienkach

koo drogi do Morskiego Oka. Na nizinie od lipca do dalszej jesieni

okoo poowy padziernika. Na Podolu w sierpniu i we wrzeniu.

W górskiej krainie w sierpniu.

W gubernii Charkowskiej kolo Charkowa i K^upiaska w Rossyi

w sierpniu rzadki (Jar. Rd. 1. Rd. 2.). Kolo Irkucka w Syberyi

(Br. E.). W Szwecyi od lipca do pierwszych przymrozków jesieni

(Johans.). W Finladyi (His.). W Anglii i po staym ldzie Europy

od Wioch do Laponii rozsiedlony (Br. E.). W pónocnej Azyi i w pó-

nocnej Ameryce (Kirby.).
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i== 7. St/ni2Jetruni x>^demontanum, Ali.

Libellula pedemontana, Allioni, ]\Iel. Roc. Taurin (17GG).

Lib. Harpedone, Sulz.

LU). pedcriKmtana, Cliarp.

Llh. sihirwa, Fuossl.

(Charp. Lib. Europ. tab. VIII. — T. Taf. TX. (^ 9).

FronG' tlwraceuG flavis. Pedlbus niyris, in femina

fcmorihuft rfuterioribus flavis. Alis faseta ant apicetn

lala, fusco flaiHi ; pterostigmate in niare rubra, in femina

diinie flaro. Abdomine fusco flaro, in niare aduUo ruhro.

Czoo óto u dojrzaego cf zaczerwieniono. Tuów cie-

mno óty, po l)()kacli z dwoma ukonemi, czarniawemi pr-
kami. Nogi czarno, u 9 przednie uda niado óte. Na skrzy-

dach przed lvoczyn za znamieniem poprzeczna, szeroka,

bronzowo óta przepasva. Znami u cf róowo czerwone,

u 9 óte. Bonka biaawa. Odwolv ciemno óty l^ez plam

i nakrolo, u dojrzaego cf ciemno czerwony. Górne przy-

sadki cT ostrokoczyste, czerwonawe, u O óto.

I), c. 30. mm D. s. 26. mm (przecitnie).

Rozpowszechniony tylko w pewnych okolicach caej Galicji

wschodniej (Brziichowice kolo Lwowa, Janów, Lubaczów, Niemirów,

Rawa ruska, Przemylany, okolice Czortkowa, Ucieczko, Zaleszczyki,

Stanisawów, Koomyja, Jaworów za Kossowem, MikuUczyn).

Od drugiej poowy lipca przez sierpie, w górskiej krainie

w cigu sierpnia i przez pierwsz poow wrzenia w malej i nie

w kadej okolicy w stosunkowo równej iloci. Przebywa zwj-kle w pe-

wnem oddaleniu od stawów i bagien na stokach pochyoci pagórków,

w dolinach górskich po lakach i mokradach jakote osuszonych tra-

wiastych obszarach. Zalatuje take na porby ródlene w miejsca

owietlone socem.

W Wielkopolsce bardzo rzadki (Sel. H. p. 267). W okolicy

Kamieca podolskiego (Bel.). W Charkowskiej gubernii w Rossyi kolo

Borek w polowie lipca (Jar.). W guberniach Moskiewskiej i Sym-

birskiej w Rossyi midzy Wog a Uralem, w Syberyi, na Kauka-

zie, w Armenii i w Turkiestanie (Rd. 2.). We Woszech, Tyrolu,

Szwajcaryi, Niemczech i Belgii (Br. E.). W Niemczech jawi si
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w dwóch pokoleniach
,
pierwszem w maju, drugiem w sierpniu i we

wrzeniu (Wied.). W poudniowej i rodkowej Europie, jakote w pó-

nocnej i zachodniej Azyi (Kirb. S.). Nieprzytaczona ani ze Szwecyi

ani z Finlandyi.

== 8. Hyinpetrum. flcweolunif Lin.

Libellula flaveola, Lin. Syst. nat. (1758).

Diplax flaveola, Lin. (Brau. Dz. P.).

Charp. Lib. Europ. tab. IX. cf $ — T. Taf. VII. cf $.

Yertice basi ad dimidium, late nigro marginato. Pe-

dihf(s hitus nigrifi, lateriJ)}(s c.ricrioribus hifris. Alis an-

ticis Hiacula bfisafi ininorc, po.^^tieis macnla uKujna irian-

guluin post dilatata, croceift.

Czoo óte, górna warga i szczyt czoa z wielbieni za-

czerwienione. Ciemi na szczycie czerwonawo óte, na na-

sadzie do poowy czarno obwiedzione. redni patelc przed-

tuowia podniesiony, dugo óto iiwosiony. Tuów po wierz-

cui niado óty, po ljolvach óty z trzema przerywanemi,

czarnemi prlcami, z lvtórycli redni jest najl<;rótszy, przy

nasadzie nóg czarno lvroplvOwany. Nogi wewntrz czarne,

zewntrz blado óto pasl^owane. Przednie slvrzyda olvoo

nasady, tylne a po za trójl^t szafranowo óto zabarwione.

Znami óte albo niado óte, zgrubiaemi ylcami podu-
nemi obwiedzione. Bonlva jasno siwa. Odwolv u cf przy

czwartym piercieniu zwony, nastpnie nieco grubszy, lvu

Icocowi cieszy, óty, po dojrzeniu zaczerwieniony; pierwszy

piercie odwol\:a i nasada drugiego czarno o)rczlvOwane,

spód l<:u l\:ocowi coraz rozleglej czarny ; odwoli $ bo bo-

lvacli pionowo si)aszczony, óto niady, na spodzie biao opro-

szony. Przysadlvi odwo\:a czerwonawe z czarnymi l<:ocami.

D. c. 36 Dini D. s. 28 mm.
Po caej Galicyi we wszystkicli okolicacli rozpowszeclmiony, ilo-

ciowo pospolity, po podmokych kach w dolinach rzek i przy sta-

wach najliczniejszy.

Jawi si na równinach od ostatnich dni czerwca po ostatnie

dni wrzenia ; w Tatrach w lipcu i sierpniu.
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Prawdopodobnie rozpowszechniony w caej Polsce.

W okolicy Kamieca podolskiego (Bel.). W guberniach Char-

kowskiej i Poltawskiej w Rossyi (Romny, ubny, Krzemieniec podol-

ski) od czerwca do jesieni (Jar. Rd. 1.). Midzy Wog a Uralem

(Sel. H.). W Szwecyi pospolity od lipca przez sierpie i wrzesie

(Johaiis.) W Laponii })ardzo rzadki (Se. H. pag. {iii.). W t^inlandyi

w wielu okolicach zauwaany (His.). Po staym ladzie caej Eu-

ropy, jakote w Anglii ; koo Irkucka w Syl)eryi rozsiedlony (Br. E).

W r.r.iopio i w pónocnej Azyi (Kirb. S. pag. ll>.).

Odmiana

(Tatunek ten z powocln rónic pod wzgldem rozci-

goci i odcieni szalranowo ótego ubarwienia skrzyde

przedstawia wicej ni inne pokrewne gatunki powtarzaj-
C3'cli si stale odmian.

Do w^ybitniejszycli odmian krajowych nale:
= var. lutcola, Sel. (Sel. H. pag. 35).

Alis nsfjtie ad ijterostigniatcni croceo flavo coloratis.

Skrzj^dla a po znami szafranowo óto zabarwione.

Do czsto natrafiana odmiana po kach niziny pónocnej Ga-

licyi wschodniej.

= var. hyalhiata, Rd. (Kd. 2.).

Alis fotis /((/a liJUS, non coloralis.

Skrzyda cae przeroczyste bez szafranowo ótego

ubarwienia.

Rzadka odmiana zauwaana na pónocnej nizinie Galicyi wschodniej

.

= rat', interpunctata, mihi.

Tab. II. fig. 5. cf 6. 9.

In marginibus postermribus croceo flcwarum macu-

liiruni alaruni maciilis nrinnlis rario forntalis, opalioso

fnscis.

Po brzegacli tylnycli szafranowo ótego zabarwienia

slcrzyde miedzy pólkami ylvOwemi z opalowo niademi

plamkami czworobocznemi i owalnemi.

Bardzo rzadka odmiana na pónocnej nizinie w Galicyi wscho-

dniej spostrzegana (Janów, Lubaczów).
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O 9. Sympetrutn FonscoloniMif Sel.

Libellula Fonscolonibii, Sel. Lib. Europ. p. 49. (1840).

Lib. flaveola, Fonsc.

Lib. insignis, Britt.

Lib. erythroneura, Schneid. Stett. Ent. Zeit. p. 111. (1845).

Deser iptio Sel. H. pag. 37. — Ramb. pag. 102.

ThoracG flavo rufeseente. Pedibus nigris linea tentii

flaim. Alis liyalinis macula basali anticis minori, posti-

cis majori croceo flava, jerostigmate lao, flavo. Abdo-

inine rufo, in mar adulto igneo rubro.

Przód czoa ciemno óty, wargi jasno óte. Przednie

skrzyda przy samej nasadzie, tylne lvoo bonlvi szafranowo

óte. Znami szerolvie, óte. Bonica óto niada. Przednie

i rednie nogi czarne, zewntrz óto lub czerwonawo pa-

slvOwane, tylne albo cal<:iem czarne, albo cienl^o óto l:re-

slvOwane. Odwol^ d' pi'zy nasadzie nieco napcniay, po

rodl^n nie zwony, niado óty, u dojrzaego cf ognisto

czerwony. Krawdzie dziewitego piercienia odvvol\:a
cj'''

u sj^odu wyi)ulve, trójlvtne, rogowe, na czarnem tle lnico

óte. PokadelvO $ gbol^o wcite, dwupatlvOwe, do spodu

odwoka przylegajce. Przysadki czerwone, dolne z czar-

nemi kocami. (Oi^is wedug Dra Tiimpla str. 39).

Rozpowszechniony przy wodach stojcych rodkowej i poudnio-

wej Europy. Jawi si w lipcu i sierpniu (T.). W Praterze we Wie-

dniu bardzo rzadki (Br. N.). W Anglii, Belgii, Szwajcaryi, we Fran-

cyi , w Algierze, Azyi mniejszej , Turkiestanie , na wyspie Maderze

(Br. E.). W Europie, Afryce i zachodniej Azyi (Kirb. S.).

= 10. Sgmpetruin rulyatiim*) Lin.

Libellula vtdgata. Lin. Syst. Nat. (1758).

Diplax vulgata, Lin. (Brau. Dz. P.).

(Charp. Lib. Europ. Tab. XI. f. 1. — T. Taf. VII. rf ).

Vertice basi linea nigra. Lateribus thoracis lineis

tribus, inteyyuncHs, confusis nigris. Pedibus fusco nigris

*) Niektórzy autorowie jak W. F. Kirby (Kirb. S. p. 14) za-

liczaj do tego gatunku jako odmian : LUk slriolaa Charp.
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lnico lincatis. A lis Jijjalinls, nawis niyris fhi risiw. Alt-

(loDiinc jiHiris iiicdio coarctato genitalibus iitaris ni(j7s

erectis, ragina feminae valde defleia.

Przedstawicielka typowa rodzaju Szablak (Symijetriim,

Newm.). Wargi, g(3rna cz czoa i ciemi niado óte,

przód czoa janiejszy, ciemi na nasadzie wslv, czarn

lvreslv obwiedzione. Tuów ciemno óty, z postarzaniem

si w róowo mienicy si, po bolcach z trzema przerywa-

nemi, niewyranemi prkami, redni o wiele krótsz.

Nogi niado czarne, zewntrz óto paskowane. Skrzyda

przeroczyste, ciemno óto i czarno uykowane. Znami
blado czarniawe, w przechodzcem wietle ótawe. Bonka
siwa. Odwok cT pi'zy nasadzie nieco napcniay, od trze-

ciego piercienia ku rodkowi zwony, nastpnie nie bar-

dzo rozszerzony, cay wrzecionowaty, ciemno óty, z po-

starzaniem si zaczerwieniony ; odwok 9 walcowaty, po bo-

lcach bardzo mao przypaszczony, ciemno albo zielono óty,

z wiekiem na spodzie biaawo upylony. Trzy nasadowe

piercienie odwoka tak u cf jalcote $ czarniawo prko-
wane, grzbiet ósmego i dziewitego piercienia czarno smu-

gowany ; od trzeciego do ósmego piercienia u 9 po wierzchu

dwa niewyrane poprzeczne czarne przecinki. Czci pciowe

(^ prosto odstajce. Poldadeko 9 trójlctnie rynewkowate,

prostopadle od spodu odwoka odstajce.

D. c. do 38 mm D. s, 30 mm.

We wszystkich okolicach krajów Polski rozpowszechniony i ilo-

ciowo bardzo pospolity. Jawi si od pierwszych dni lipca do naj-

póniejszej jesieni. W Galicyi jeszcze 16. listopada w czasie pierw-

szych przymrozków zauwaany.

Najliczniejszy w pobliu wód stojcych, zalatuje take daleko

od wody. W górach trafia si nawet po szczytach, w krainie turni

tatrzaskich. Odbywa gromadne wdrówki.

W guberniach Charkowskiej i Potawskiej w Rossyi (Romny,

ubny) od koca czerwca do pónej jesieni (Jar. Rd. 1.). W Laponii

rzadki (Sel. H.). W Szwecyi od lipca po koniec wrzenia (Johans.).
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W Finlandyi (His.). W rodkowej i pónocnej Europie; w Syberyi

i Turkiestanie (Br. E.).

= 11. Symjwtrnm atHolatwm, Charp*).

Libellula striolata, Charp. Lib. Europ. (1840).

Diplax striolata, Charp. (Brau. Dz. P.).

(Charp. Lib. Europ. 1810 tab. X. S' ^- — T. VII. cl)-

Forma coloreuc ni vid(jatum, Lin. Lincis lateralibus

tltorach' expressis. Marginibus segmentoruni abdomina-

Ikim iKcidioribiis. Genitalibiis maris erecis, obliue crii-

ciaiis ; im.gina feminae paulatim deflexa marginata.

Do Sjjmp. ^idgatiun, Lin. bardzo podobny, ale róni

si znacznie janiej ubarwionem ciaem z wyraniej szemi

trzema czarnemi prkami po bokach tnlowia i z janiej-

szemi krawdziami piercieni odwoka. Znami n wieo wy-

lgycli olvazów biaawe, u postarzaycli rudawo niade.

Wierzcli ósmego i dziewitego piercienia odwova z czarn

smug ; dwa wyrane poprzeczne czarne przecinv po wierz-

clm trzeciego do siódmego wcznie piercienia odwolva u cf

i 9- Czci pciowe cT bardzo odstajce; przednie l<:olce pro-

ste, na Icocaci czarniawe, ul\Onie slcrzyowane. Povadel<;o

$ od si)odu odwolva mao odstajce, na lvrawdziaci wzvO
obrbione.

D. c. do 40 mm. D. s. 30 mm.

Tjdko w niektórych okohcach Gahcyi wschodniej zauwaany.

(Janów, Pieniaki, Bucyki kok) Tarnopola, Podwooczyska). Jawi si

w cigu sierpnia w maej iloci.

W okolicy Lul)Iina, pod Miosn koo Warszawy (NE.) Na Po-

morzu i na lsku (Sel. H. pag. 42.). Z wyjtkiem Szwecyi , La-

ponii i Finlandyi po caej Europie tak na staym ldzie, jakote po

*) Niektórzy autorowle jak W. F. Kirby uwaaj ten gatu-

nek za odmian poprzedzajcego gatunku. Poniewa badania moje
wykazay, e Symp. strlolatiim, Charp. jawi si w niektórych tylko

okolicach i jest o wiele rzadszym od Symp. vulgatum, Lin. przeto

z tego powodu i z powodu rónic w opisie przytoczonych uwaam
go za osobny gatunek.
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wyspach rozpowszechniony. Na Maderze i wyspach Kanaryjskich.

W Niszej Austryi bardzo pospoUty w towarzystwie S. nulyatum,

Lin. (Br., E., N., Mac Lachlan).

Lib. 7'uficollis, Charp. uwaa Selys Longchamps za od-

mian Sym. striolatum, Charp. (Sel. II. pa<>'. 43.).

= 12. S/mitetruni meHdionale, Sel.

Tal). III. fig. 11. d'.

Libellula meridionalis, Sel. Rev. Zool. Cuv. (1841).

Sel. H. pag. 39. (1850).

Lib. hybrida, Ramb.

Tliorace antice flavo rufescenti, latei^ibus uiridi fla-

vidls, lincis tribus interruptis punctoue nigrU. Pedlbus

flavidis, extra nigro lineatis. Alis hyalinis, maciila ba-

sali sub?mlla flava. Segmentis abdoniinalibus octavo nono-

que in mar flavis vel rtibiginosis immaenlafis, in femina

fasco flaris, lineis dorsalibus fuscis. Yagina feminae mi-

nuta, rotundata, abdomine adpressa.

Ciao janiej óto ubarwione, ni u typowego gatunku

vulgatum Lin. Przód tuowia rudawo óty z dwoma nia-

denii smugami, po bokacli z trzema cienkiemi, przerywa-

nemi, niew^yranemi czarnemi kreskami i z czarn kroj^k.

Nogi óte, zewnitrz óto paskowane. Sl<:rzydta przy samej

nasadzie nieznacznie óto zabarwione. Znami óto lub

czerwono niade. Bonica powo biaa. Odwok u cf po

rodku od trzeciego przedniego piercienia nieco zwony,
nastpnie nieco grubszy, smuky, niadoóty, na krawdziach

nieco ciemniejszy, z postarzaniem si zaczerwieniony, po

wierzchu do koca bez czarnycli smug podunych ; u $
niado óty, po wierzchu ósmego i dziewitego piercienia

z podunemi czarniawemi smugami. Czci pciowe c^ jak

u vulgatum, Lin. uksztatow^ane
;
pokadeko 9 niae, pla-

cuszkowate, i)0 rodku obrbione do odwoka przylegajce.

D. c. 35—40 mm D. s. 30 wm.
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Waciw ojczyzn tego Szablaka s kraje Europy i Azyi, bliej

ku wybrzeom morskim na poudniowym obszarze rozpoloone.

Tyko w poudniowo wscliodniej Galicyi tak na wyynie podol-

skiej, jakote w górskiej krainie wscliodnich Karpat spostrzegany. Rza-

dziej jawi si na pónocnej krawdzi Podoa po poudniowyci stokach

Googór, liczniej na Naddniestrzu i w górskiej krainie (Dobrzanica

koo Przemylan ; w okolicy Czortkowa, Ucieczka i Zaleszczyk, Ko-

omyja, Modiatyn, Jaworów za Kossowem, Dora, Mikuliczyn , Tata-

rów, Jabonica nad Prutem).

Polatuje nietylko w poblizkoci mokrawin i bagien, lecz take

daleko od nich po stepowych polach, w górach za spotyka si go

na polankach i przedesiach.

Od lipca do poowy wrzenia w towarzystwie pokrewnycli ga-

tunków do pospolity. W guberniach Charkowskiej i Potawskiej

w Rossyi (Romny, ubny) (Rd. 1.2.). W krajach poudniowej Eu-

ropy, w Algierze, Azyi mniejszej i na staym ldzie zachodniej Azyi.

(Br. E. Kirb. S.).

Czsto osiedla si na nim Roztocz Acarus libellulae, de Geer

i rozsiewa si tak po tuowiu jakote po skrzydach, zwaszcza na spo-

dzie, w postaci koralowo czerwonych gaeczek O '25 do 0'5 ttitu

rednicy.

= 13. Sfjmpetrum sanffuinetini, INIiill.

Libellula sanyuinea, Miill, p. 62. (1764).

Lib. Roeselii, Curt. Se. Mon. Lib. Europ. p. 47. (1840),

Ramb. p. 103.

Lib. nigi'ipes, Charp.

Diplax sanguinea, Miill. (Brau. Dz. P.).

(Charp. Lib. Europ. 1840. Tab. X. f. 1. rj" 9 — T. Taf.

VII. c/ 9).

Lateribiis thoracis lineis tribus nigris. Pedibus totis

nigris. Alis hyalinis, basi croceo flavis. Abdomine oliim-

ceo flavo, in niare medio coarctato, in formam fiisi; la-

tcribus segnientorum lineis breribus, obliuis, nigris ; lon-

gintiid Inale mediano siibtns nigro, in adulto marc swpra

sanguineo. Yagina feminae rotundata, pilosa nonnihil

deflexa.
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Ciao jak u gatunku vidcjafi(m, Lin. zbudowane, ubar-

wienie podobne. Czoo i wargi óte, ciemi z szerol^o czarn

nasad i tyllco z czul)e]n ótjnn szaro uwosionym. Boki

tuowia z trzema wyranemi, czarnemi prl<:ami, z Ictórycli

redni jest o poow krótsz od krajnyci. Nogi cakiem

czarne. Skrzyda tylko przy nasadzie szafranowo óto za-

barwiono. Odwol: u cT w rodku zwony, wrzecionowaty

u 9 V^ bolvacli spaszczony, u wieo wylgycli okazów po

wierzciu oiwkowo óty. Pierwszy przedni piercie od-

wolca i nasada drugiego piercienia czarne, wierzci ósmego

i dziewitego piercienia z czarn smug ; u (f bo^i pier-

cieni ulvOnie czarno l\:reslvOwane; rodei spodu odwo^a

przez ca dugo czarny, u dojrzaego cT cay wierzci od-

wova jednolicie vrwawo czerwony ; u dojrzaej 9 spód od-

wolca biaawo upylony. Górne przysadki cT czerwono óte
z lvocami kopytkowo rozszerzonymi i zaostrzonymi, na spo-

dzie uzbionymi. Pokadeko 9 nieco odstajce od odwova,

zao\:rgone, uwosione.

D. c. 31-35 mm D. s. 23—28 mm.
Przy wodach stojcych i po kach pobUzkich jakote na przed-

lesiach po wszystkich okohcach tak wschodniej jakote zachodniej

Galicyi i w innych krajach dawnej Polski rozpowszechniony, okoU-

cami pospolity, ilociowo rzadszy od flaueohun i vulgatum Lin.

Jawi si od poowy hpca do poowy wrzenia. W okolicy Kamieca

podolskiego Roeselii, Gurt. (Bel. pag. 82.). W guberniach Charkow-

skiej, Potawskiej i Kurskiej w Rossyi (Jar.). Zauwaano go w po-

czeniu godowem z samic flaveolum, Lin. na rozlewie rzeki Suy
(Rd.). W Szwecyi take w okolicy Sztokholmu (Johans. pag. 35).

Z Finlandyi, Laponii i poudniowej Rossyi nieprzytoczony. Od Gre-

cyi, Woch i Hiszpanii po caej rodkowej Europie na staym ldzie

i w Anglii , take w Algierze, w Syryi i w Azy i mniejszej rozsie-

dlony (Br. E. — Kirb. S.).

= 14. Sympetriim dejyressiusmilunif Sel.

Libellula depressiuscula, Sel. Rev. Zool. Cuv. (1811).

Lib. Roeselii, Sel. (part.).

Lib. Genel, Ramb.
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CapUc Ji(n-aceqiie lit saiujuincum Miill. Pedlbus nigris,

coj-it; (In iitare femoribusuc) flavo lincatis. Abdomine
supra depresso, luteo flavo, in mar adulto aurantiaco, in

dorso segmentorurn ptiuctu- , co7nmisquc duobus niyris.

Apice appcndiGium analium, supperloruni maris acumi-

nato, nlgro. Yagina feminae minuta, augusta, margini-

bus segmenti complanatis.

Czoo i ciemi jak u *S'. sanguineum, Miill. ubarwione.

Tuów óty albo blado zielono óty z trzema czarnemi

prl^ami, redni o wiele krótsz. Nogi z wyjtkiem ó-
tych bioder i óto paskowanych ud u cf czarne. Skrzyda
tylko przy nasadzie, tylne take okoo bonki szafranowo

óte. Znami óto niade. Bonka szara. Odwok z wierz-

chu poziomo spaszczony placuszkowaty, u $ i u niedojrza-

ego cf ótkowy óty, u dojrzaego cf 2:>omaraiiczowo lub

brzoskwiniowo czerwony, z przodu janiejszy ku kocowi
ciemniejszy, z czarn kroj^k i z czarnym przecinkiem na

kadym boku wszystkich albo tylko kocowych piercieni.

Spód odwoka u 9 biao upylony. Górne przysadki cf óto
czerwone z ostrymi, do wierzchu nieco zawinitymi czar-

nymi kocami. Pokadeko 9 torebkowate, mae, wskie z kra-

wdziami piercienia zrównane.

D. c. ^'i—mnint D. s. 2%—mmm.
Odszukaem go dopiero w r. 1898. nad stawem w Janowie koo

Lwowa dnia 21. sierpnia a nastpnie 28. sierpnia. Lata po ce
w towarzystwie waek ^iS'. safiguineuni Miill., pedcmontanum Al-

lioni., scoticum Donov. i vulgatu'm Lin, w mniejszej ni one iloci

w miejscacli nasonecznj^ch.

W pierwszycli dniacli wrzenia w tym samym roku spostrze-

gem go take w Brzuchowicach koo Lwowa przy ródowym mo-

czarku, lecz nie zauwaaem w nastpnym roku. Jawi si zatem naj-

dalej ku pónocy w naszym kraju w okolicy Lwowa.

W okolicy Kamieca podolskiego (G. Belk). Na kach przy

brzegach Dunaju koo Wiednia i w Szwajcaryi pospolity (Br. N.

Mey. D.). W Sardynii, SycyUi, Dalmacyi, Tyrolu, Belgii, Niemczech,
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Woszccli, we Francyi, take koo Trkiiclca w Syberyi i w Turkie-

stanie rozsiedlony (Br. E.). W Europie, pónocnej i zachodniej Azy i

(Kirb. S.).

Odmiana

== var\ iiubila, mihi.

Tab. III. fig. 8 cj' 7 9.

.1//^ louf/itudine lemte7\ ditione nocluli jjterostignia-

tisfpio (/eiisii(s fusco nebulosis.

Skrzyda przez dugo lekko, okoo wzeka i znamie-

nia ciemniej niado zabarwione jal^by zadymione.

Zdarzaj si nie rzadko cf i V midzy zwyczajnie ubar-

wionymi olvazami.

O Sumpetrani Tenerrlmum, lJuclieclver. (1878).

W okolicy Zurychu w Szwajcaryi.

4. Genus Crocothemis, Brau. Szafranka Dz.

Crocothemis Dr. Fr. Brauer. Yerhandl. d. zool. bot. Ges.

in Wien p. 367, 736 (1868).

O 15. Crocothemis erythrea, Brulle.

Libelhda erylhrea, Brulle. Exped. de Moree p. 102. (1862).

Corporc in niarc rubra, in femina flaro. Lacinia me-

dia prothoracis niinore seniirotundata. Pedibns maris

rubris, feminac flavis. Alis hyalinis, basi GrocGo flaris.

Abdoniine dilaiato, subdepresso in mar.

Czoo i ciemi u cf róowo czerwone, u 9 ciemno óte.

redni patelc i)rzodtulowia mniejszy od l)ocznycli patków,

pólvolisty. Nogi przewanie jasno czerwone, u $ óte.

Slvrzyda przeroczyste przy nasadzie szafranowo óto za-

barwione. Znami dugie czerwonawe. Bonica czarniawa.

Odwtolv rozszerzony, po wierzciu sj^aszczony ; u dojrzaego

cf lvrwawo czerwon}^ z czarn smug podun po wierz-

cui dziewitego piercienia ; u Q óto zielony po wierzchu

z czarnym paskiem przez ca dugo i z li:ilkoma czar-

nemi kropkami i kreskami.
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Tylko w poudniowej Europie spostrzegana, ale w naszych kra-

jach dotychczas nieznana.

W Praterze we Wiedniu w czerwcu rzadka. (Br. N.) W W-
grzech, Tyrolu , Dalmacyi , Hiszpanii , Francyi , Belgii , na wyspach

Sardynii i Korsyce, w Algierze, Azyi mniejszej i Turkiestanie (Br. E.).

W poudniowej Europie, wschodnich Indjach, Afryce (Kirb. S.).

5. Geniis Libellula Lin. Waka Jundzil.

Libellula, Linne Syst. nat. (1758). — Latreille, Nat. Crust.

Ins. (1802). — Kirby, Trans. Zool. Soc. London (1889). — PI at e-

trum, Newman, Ent. Mag. (1833). — Pigiphila, Buchecker,

Syst. Ent. (1877).

= 16. Uhelliila depressa, Lin.

Linne Syst. Nat. (1758). Faun. Suec. (1802).

Platetrmn depressum, Newm.

Pigiphila depressa, Buch.

(Charp. Lib. Europ. Tab. IV. — T. Taf. II. cf $)•

Corpore robusto. Macnla basali in alis anticis ob-

longa, in posticis maeula basali triangiilari fuscis, fulvo

ve?osis. Abdomine lato imhlc depresso in inare adnlto

nonnunuam in femina adulta coeruleo p)fuinoso.

Wargi i czoo ciemno óte, wierzcli czoa wicej cie-

mny. Tnów biaawo iiwosiony, z przodu niady z dwoma
wielliiemi jasno ótemi plamami, mdo metalowy, po bo-

kacli czerwono niady. Nogi z wyjtl^iem ud czerwonawycli

czarne. Sla^zyda przeroczyste, przednie przy nasadzie

z mniejsz podun, tylne z wil<:sz, trójlctn, czerwonawo

niad plam, na brzegacli janiejsz, ótemi ykami przet-

kan. Znami czarne. Bonica biaa. Odwolc jioziomo bardzo

spaszczony, na nasadzie óty, po bokacli szeroko óto
plamlvOwany, u dojrzaego cf i wyjtkowo u dojrzaej 9

bkitno upylony.

D. c. 47 mm D. s. 36 mm.
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Po caej Galicyi, w Królestwie polskiem i w Wielkopolsce roz-

siedlona.

Przy stawach, bagnach, kauach, rowach wod nai)ehii()nych,

i najcz(^ciej na pokadach ghnkowatych, w rónych okolicach kraju

pospolita. Zalatuje take do parków i sadów miast wielkich. Czsto

podczas uwijania si za zdobycz usiada, wybierajc na ten cel su-

che i sterczce gazie drzew i krzewów. Sposzona wraca za chwil

na dawne stanowisko. We wschodnich Karpatach w wysokoci nad

800 m, w Tatrach w reglach. Jakkolwiek okolicami pospolita nie

jawi si w wikszej iloci nad kilka okazów w jednej miejscowoci.

Jawi si od ostatnich dni maja po ostatnie dni sierpnia, w gó-

racli za w lipcu i do poowy sierpnia.

W okolicy Kamieca podolskiego (Bel). W okolicy Wrocawia

w ostatnici czasach ubywa. (Schneid.). W guberniach Charkow-

skiej i Potawskiej w Rossyi (ubny, Romny, Charków) w maju

i czerwcu (Jar. Rd. 1. 2.). W Szwecyi i Laponii od czerwca do

cigu sierpnia (Johans). Midzy Wog a Uralem. W Syryi i Grecyi

(Sel. H.). Wogóle rozsiedlona w caej Europie i w Azyi mniejszej (Br. E.).

6. Genus Leptetrum, Newm. Ondyna Dz.

eptetrum, Newman, Ent. Mag. (1833). — Kirby, Trans.

Zool. Soc. London (1889).

Ciao g r u b e. Na skrzydach wicej ni dzie-

si yek eberkowy c h. O d w t o k n i e bardzo
r o z s z e r z o n 3% nieco poziomo s p 1 a s z c z o n j^ a 1 Ij o

s t o I: o w a t y.

= 17. Leptetruin fulvuir¥i, Miill.

Libellula fulva, Muli. Fauna Fridr. (1764). — Sel. H. p. 9.

Lib. conspurcata, Fabr.

(Charp. Lib. Europ. Tab. IL d" 9- — T. Taf. IL d')-

Corpore crasso. Alis basi croceis ; ita in cellula

basali alarum anticarimi anglista, vitta, maaidaiic basa-

libus in alis posHcis flavo fuscis, flaido ncwosis. Ab-

domine snbdcprcsso laferibits flavis, snpra mactdis coni-

cis niyris.
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Czoo óte. Tuów ótawo niady, biaawo iiwosiony.

Biodro i spód ud óto niade reszta nóg czarna. Przednie

i tylne skrzyda przy nasadzie óto zabarwione, zarazem

przy nasadzie przednie z podun, wazk smug w póllcu

nasadowem; tylne z tak sam, lecz wiksz smug i trójktn

plam czarnemi ze ótem uykowaniem. Znami i l)onka

czarne. Odwok poziomo przypaszczony, przy nasadzie nieco

napcniay, u wieo wylgych okazów czerwonawo óty,

u przestarzaych niady, od i)itego piercienia ze stoko-

watemi, czarnemi plamami; u dojrzaego cJ' cay bkitno,

u dojrzaej $ na spodzie sino upylony. Przysadki czarne.

Pokadeko 9 l^rzylegajce, ])ók()liste, po bokach si^lecione.

D. c. 40—42 mm D. s. 36-38 mm.

Przy stawach po caej pónocno wschodniej Gahcyi rozpowszech-

niona (Janów, Lul)aczów, Poturz^-ca, Muchawka, Kossów i Swidowa

na Podoki). Po wylgu z poczwarki odlatuje od stawu i zalatuje do

ródlesi, a na stepie do gajów i zaroli ; z wiekiem i podczas godów

weselnych znowu powraca do stawu.

Pojawia si w maej iloci od ostatnich dni maja przez czer-

wiec, a na Podolu spostrzegaem take w lipcu okazy przestarzae.

Przy wodach torfowych nie zauwaana (T.).

W Królestwie polskiem w okolicy (iogowa bardzo rzadka (Sel.

H. pag. 267— 381.). W poudniowej Szwecyi (Johans). We Wgrzech

przy jeziorach nie rzadka (Br. N.). W okolicy Wrocawia w czerwcu

rzadka (Sclineid.). W Charkowskiej guljernii w Rossyi jeden okaz

schwytany 4 wiorst od miasta Kupiaska, gdzie P. Iwanów zauwa-

a wicej okazów na sucli3'cli wierzchokach drzew i krzewów w wy-

sokopiennym lesie. Midzy Wog a Uralem i na Kaukazie (Rd. 2.).

W okolicy Kazania (Sel. H.). Z wyjtkiem Korsyki, Sardynii i La-

ponii po caej reszcie Europy rozsiedlona (Br. E.).

Odmiany

= vnr. hinidCKldta, Steph.

Apice nehuloso alarnm m.aeula miniita, nigra.

Z ma czarn plamk na koczynie skrzyde. Odmiana

ta zwylvle zdarza si midzy zwykemi okazami i czciej u 9

nadto z koczyn skrzyde oprócz tej plamki lekko zadymion.
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= var. fiilvisslnia, mihi.

Tul). II. fig. 4. 9.

Alis in ditione anteriorc iisue ad noduluni jtosf fl<i-

vis, newis in eadcm pallidioribus.

Ze skrzydami gównie na przedniej przestrzeni a po

za wzeelc óto zabarwionemi i z ykami na takowej ja-

niej szemi.

Zauwaana na pónocnej nizinie Galicy i wschodniej.

= var. binercosa^ milii.

Triangulo alarum duobus neris ti'anve7'salib(,s.

Trójlvt svrzyde z dwoma poprzeeznemi ycaiiii. Zbo-

czenie to w nyvOwaniu przedstawia ovaz na pónocno

wscliodniej Gaicyi sciwytany.

= 18. LeiHetruni uadrimaculatum, Lin.

Libellula guadrimamdata, Lin. Syst. nat. (1758).

(Charp. Lib. Europ. Tab. III. c^" Ó- — T. Taf. II. cf)-

Corpore crasso. Alis basi croccis nodnio ni(/ro ma-

cnlafo ; posticis mac/ula ba.sali, irianf/ulari fitsca. Abdo-

mine subdepresso, apicem rcrsus atennaio.

Przedstawicieca typowa tego rod aj n.

Ciao przewanie ciemno szaro nbarwione, a janiejsze

oliwlvowo zielone spywa si w odcieniacli z ciemniejszem.

Wargi szaro óte, czarno npamione. Czoo óto zielone.

Tnów gsto l^ialawo uwtosiony, rndawo zielony, mdo me-

talowy, po bokach z dwoma niewyranemi, czarnemi pr-
kami. Nogi czarne. Skrzyda czarno uyl<:owane, przy na-

sadzie óto zabarwione ; wzeelv na obu paracli skrzyde

w czarnej obwódce ; tylne skrzyda z trójktn czarn

plam. Znami czarne. Bonka biaa. Odwok po wierzcliu

przedniej poowy uwosiony, przy nasadzie zgrubiay, ku

kocowi coraz wszy, w caoci stolcowaty ; na przodzie

i po bokacli szaro rudawo zielony, na kocowej i)otowie

czarniawy. Przysadki czarne.

D. c. 40—48 miu D. s. 38 min.
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We wszystkich okolicach Galicy i rozpowszechniona. Przy sta-

wach, bagnach i przy rzekach niowych najliczniejsza. We wscho-

dnich Karpatach na wysokoci take nad 800 m n. p. m. ; w Ta-

trach w reglach spostrzegana przy stawach Toporowym i Smereczy-

skim, przy bagienku pod CzerwOnemi Wierchami nad 1.000 m n.

p. m.. Jawi si na równinach i w pagórkowatych okolicach od pierw-

szych dni maja, a w lipcu ubywa, przestarzae za okazy snuj si

do poowy sierpnia ; w górskiej krainie przez czerwiec i lipiec. Jedne

wylge lataj okoo wody, inne rozlatuj si po dalszych okolicach,

i zwiedzaj poremby, polanki, linie lene i przedlesia , w przelocie

snuj si przez ulice i place miast wielkich.

Najpospolitsza waka wczenie z wiosn jawica si gromadnie

w miejscowociach nawodnionych. Ona najczciej odbywa wdrówki

tumnie w dalekie okolice. Wdrówk tak przez miasto Królewiec

w czerwcu r. 1852 opisuje Dr. Hagen ; dnia 29. maja 1881 w oko-

licy Drezna Wilhelm Blasius.. Podczas wdrówki przelatuje przestrze

okoo 200 kilometrów w cigu jednego dnia.

Take w Galicyi czsto zdarzaj si jej wdrówki, jedna z wi-

kszych odbya si w lecie 1868 w okolicy Rawy, w lecie 1880 w oko-

licy Lwowa.

W okolicy Kamieca podolskiego (Bel.). W guberniach Char-

kowskiej i Potawskit^j w Rossyi (Charków, Sawiasko', Waków,
Kupiasko, ubny, Romny). W r. 1881 zauwaano wdrówk w ach-

tyrskim powiecie (Jar. Rd. 1. 2.). W Szwecyi i Laponii od maja

do polowy lipca (Johans.). W Finlandyi (His.). Midzy Wog
a Uralem (Evers.). W okolicy Tobolska w Syberyi (Sel. H.). Roz-

siedlona po rodkowej i pónocnej P^uropie, take w Dalmacyi, Gre-

cy i (Br. E.). Naley do fauny strefy pónocnej w Europie, Azy i

i Ameryce (Kirb. R. pag. 286, 287).

Odmiany

= vav, olivaceaf T.

Abdomme aneriore, newisue alarnm plurimis oli-

vaceo flavis.

Przednia cze tuowia i przewana cz yek skrzy-

de oliwl<:owo óte.

Nie czsta odmiana midzy zwykemi okazami i o kilkanacie

dni póniej spostrzegana na pónocnej nizinie Galicyi wschodniej.
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= var. praenubilaf Newm.

Tab. II. fig. 1.

Alis faseta ant apicem ditione pterostigy}%atis nigro

fiimaa.

Na skrzydach przed koczyn w okolicy znamienia

z czarno zadymion smug albo przepask i niekiedy z za-

dymionym wzekiem.

Rzadsza odmiana od poprzedniej olwacea w Galicyi wschodniej.

7. Genus Orthetrum, Newm. Lecicha ME.

Orthetrum, Newman, Ent. Mag. (1833) — Kirby, R. (1889).

Hydronympha, Buchecker, Syst. Ent. Odonata (1878) — Libella,

Brauer V.

Ciao miernie grube. Wicej ni dziesi y-
ek eber lv owych na skrzydachprzeroczystycli
bez czarnego plamkowania, co najwicej przy

nasadzie óto zabarwionych. Odwok stoko-
waty, nieco poziomo spaszczony, u dojrzaego

c^ cay albo czciowo bkitno albo sino albo

biao u pylony.

= 19. Orthetrum caertilescens, Fab.

Tab. II. fig. 2. i 3.

Libellula caerulescens, Fabr. Ent. Syst. (1798).

Lib. opalina, Cliarp.

(Charp. Lib. Europ. Tab. VI.).

Alis hyalinis. Pterosttgmae pallide flavo, 4mm longo.

Abdomme elongato, conico , subdepresso, in mar adulto

cum thorace coeruleo pruinoso. Genitalibus maris valde

erectis. Vagi7ia feminae profunde sed anguste excisa.

Czoo i ciemi oliwkowo óte. Tuów po bokach niado

na przodzie zielono óty z ciemnemi smugami. Stopy i pi-

szczele na spodzie czarne reszta nóg óta. Skrzyda prze-

roczyste, u przewanej iloci okazów przy nasadzie óto
6
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zabarwione; yki delikatne, naramienna i podramienna

óte, inne yld niade. Znami 4 mm dngie, jasno óte.

Bonica biaa. Odwok u wieo wylgego d^ i u 9 niado

óty z czarnym kantem, cigncym si i^rzez rodek du-

goci wierzchniej ; od trzeciego przedniego do dziewitego

kocowego wcznie piercienia po wierzchu przed tyln

krawdzi z dwoma czarnemi j^lamkami. Odwok wraz z tu-

owiem u dojrzaego cf bkitno upylony. Czci pciowe cT

bardzo odstajce od spodu odwoka; pokadeko $ gboko
i wsko wycite.

Przedstawicielka typowa tego rodzaju.

D. c. 40 m7n D. s. 32 mm,
W Galicy i wschodniej tak okolicami jakote ilociowo bardzo

rzadka. Przebywa w pobliskoci stawów i ródowych moczarków

(Brzuchowice, Pasieki koo Lwowa, Stawki koo Janowa). Na pa-

skowyu podolskim przy stawach wród stepowego pola (Czerka-

szczyzna, Muchawka koo Czortkowa). Jawi si od poowy czerwca

przez lipiec.

Nie zauwaana przy torfowych wodach. W Niemczech pospo-

Hta (T.). W Szwecyi w lipcu (Johans.). Na Wgrzech, w Niszej

i w Wyszej Austryi (Sel. H.). Z wyjtkiem Sardynii, Korsyki, La-

ponii i Finlandyi po reszcie Europy i w Algierze rozsiedlona (Br. E.

Kirb. S.).

= 20. OrtJietrum brunneii^n, Fonsc.

Libellula hrunnea, Fonsc. An. Soc. Entom. de France (1837).

Lih. caerulescens, Ramb.

Lib. opalizans, Charp.

(T. Taf. in. cT 9).

Cacrulesceni Fabr. mmillwia. Pterostigmate fusco

flavo, 3 mm longo. Genialibus mm^is 'paullo ereetis. Va-

fjina fem^inae late eicisa.

Ksztatem wielkoci i ubarwieniem do caerulescens

Fabr. bardzo podobna. Najwaniejsze znamiona rónicowe

s nastpujce: Znami niado óte, 3 mm dugie. Odwok
od trzeciego do dziewitego wcznie piercienia z wierz-
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chu po rodku przed tyln krawdzi z dwoma poprzecz-

nemi czarnemi kreskami. (Kreski te na niektórych okazach

9 i u dojrzaego cf 7- bkitno upylonym tuowiem i odwo-

kiem s na ósmym i dziewitym piercieniu niewyrane

albo brakuj). Czci pciowe cf mao odstajce od spodu

odwoka; pokadeko 9 szeroko wycite, na krawdzi ob-

rbione.

cf D. c. 45 min
\

9 D. c. 42 mm
]

Na nizinach, w okolicach pagórkowatych i na podgórzu wscho-

dnich Karpat w Galicy i wschodniej spostrzegana (koo Lwowa, Rawy,

Poturzycy, w okolicy Stanisawowa, Koomyi i Kut).

Siada najchtniej po drogach i ciekach
,

po ugorach , awi-

cach piasczystych, namuhskach osuszonych wród anów zboowych

i na przedlesiach w pobliskoci swojej kolebki , któr s ródowe

potoki i stojce wody. Sposzona nie odlatuje na dalsz odlego,

lecz wraca na dawne swe stanowisko.

Pojawia si w lipcu i sierpniu w maej iloci. W okolicy Kró-

lewca (Sel. H.). W Sardynii i Sycylii pospolita (Sel. H.). W Szwe-

cyi, Finlandyi i Laponii niezauwaana. Z wyjtkiem Anglii i póno-

cnych krajów okoo wybrzey morskich po wielu krajach Europy

rozsiedlona; take w Syberyi, Azyi mniejszej i Turkiestanie (Br. E.).

O Orthetrum nitidinemis, Sel. (Sel. H. pag. 15.).

Libellula Baetica, Ramb. (pag. 66.).

Do caerulescens Fab. i hrunneiim Fonsc. bardzo po-

dobna. Róni si gównie znacznie janiejszem ubarwieniem

caem, zwaszcza yeli podunych, tudzie szerszem, 6 mm
dugiem znamieniem.

Rozsiedlona w poudniow^ej Europie na wybrzeach ródziem-

nego morza i w Algierze (Sel. H.).

= 21. Orthetrum cancellatwin, Lin.

Libellula caneellata, Lin. Syst. Nat. (1758).

Lib. lineolata, Charp. (1825).

(Charp. Lib. Europ. Tab. V. cf 9 — T. Taf. III. cf 9)-
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Alis hyalinis basi flavo coloratis. Perostigmae iii-

gro. Abdomine depresso, pauco dilatato, apiceni versus

attennuato, flavo, in dorso lineis lateribus duobus curvis,

nigris ; in mar adulto ab tertio seg?ne?ito iisgue ad finem

octavi seg^nenti albo coeruleo pruinoso. Appendicibus ana-

libus totis nigris.

Czoo, wargi i szczyt ciemienia zielono óte, nasada

ciemienia niada. Tuów zielono ciemno óty, po wierzcliu

i po bokach ciemniej i^askowany. Nogi czarne. Skrzyda

przeroczyste, przy nasadzie albo take na przedniej du-

goci óto zabarwione; yka naramienna óta, inne yki
czarne. Znami czarne. Bonka czarniawa, przy nasadzie

janiejsza. Odwok przy nasadzie zgrubiay, nastpnie po-

ziomo spaszczony, ku kocowi coraz wszy, óty; od

trzeciego do koca siódmego lub ósmego piercienia po

wierzchu z dwoma bocznymi, na zewntrz nieco sierpowato

zakrzywionymi czarnymi paskami i dwoma poprzecznemi,

czarnemi kreskami; dwa lub trzy kocowe piercienie od-

woka po wierzchu szaro czarne. óte ubarwienie odwoka

u wieo wylgych okazów z wiekiem zmienia si na szaro

óte. Odwok u dojrzaego cf od trzeciego do tylnej kra-

wdzi ósmego piercienia sino upylony. Przysadki odwoka

(app. an.) cae czarne.

D. c. 52 mm D. s. 42 mm.

Po caej Galicyi wschodniej rozpowszechniona, ale nie we wszyst-

kich okohcach w przecitnie równej iloci. Przy stawach na pónoc-

nej nizinie w znacznej iloci. Przelatuje tak nad nag powierzchni

wody jakote nad brzegami, zalatuje na cieki i drogi w okohcy,

gdzie usiada na osuszonych i socem ogrzanych miejscach. Podczas

godów weselnych zalatuje midzy zarola trzcin, wówczas sycha

z brzegu gony szelest i furkotanie skrzyde. Na poudniowem Po-

dolu i na Podgórzu rzadka (Janów, Lubaczów, okohce Przemylan,

okolice Pieniak; Czerkaszczyzna i widowa w Czortkowskim obwo-

dzie rzadka; koo Stanisawowa i Koomyi rzadka).
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W okolicach górskiej krainy Karpat nad 500 m n. p. m. nie

zauwaana.

Jawi si od pocztku czerwca przez lipiec, za ju przy kocu
lipca i w pierwszej poowie sierpnia lataj samopas przestarzae

okazy z wj^strzpionemi skrzydami.

W okolicy Królewca, na lsku, midzy Odr a Dun w Króle-

stwie polskiem rzadka (Sel. II. pag. 12. 267.). W guberniach Char-

kowskiej i Potawskiej w Rossyi (Sawiasko, Kupiasko, Charków,

ubny) w czerwcu. Usiada na suchych gaziach drzew w lasach

i po piaszczystych brzegach rzek (Rd. 2.). W poudniowej Rossyi

w okoUcy miasta Kazania (Evers.). W Szwecyi, take w okohcy Sztok-

holmu od czerwca po koniec sierpnia (Johans). W Finlandyi take

w okohcy miasta Helsingsfors (His.). Na wyspie Sardynii, w Anghi,

na staym ldzie po caej Europie, jakote w Algierze rozsiedlona (Br. E.).

= 22. OrtJietruni albisfj/la, Sel.

Tab. II. fig. 7. cf

.

Libellula albistyla, Sel. Revue Zool. (1847). Rev. d. Odo-

nata (1850).

Cancellato Lin. similliynum, sed corpore mmntiore. Ab-

domine in mar adulo usgue ad finem segmenti sexti

opalino albo pruinoso, guatuor segmentis extremis piceo

nigris. Appendicibus analibus totis vel apice albis.

Ustrojem ciaa i ubarwieniem do cancellatum L. bar-

dzo podobna, lecz delikatniejsza i smukej sza.

Boki tuowia z trzema, prawie równo dugimi, czar-

nymi paskami. Odwok u dojrzaego cf z wyjtkiem czterech

kocowycli, smolno czarnych, piercieni opalowo biao upy-

lony. Górne przysadki cae albo tylko na kocach kre-

dowo biae.

D. c. 50 mm D. s. 38 mm.
Dotychczas tylko w dwóch okohcach Galicyi wschodniej schwy-

tana. Pierwszy raz spostrzegem j przy bagnie na ródliskach koo

Prutu w Wierbiu ninym pod Koomyj dnia 7. i 10. sierpnia

w kilku okazach. Samce usiaday na trzcinie a samice na grzdkach

przylegego ogrodu; zdoaem pochwyci tylko cf i 9- Drugi raz

zowiem dnia 13. czerwca tylko cf na piaszczystej drodze przy sta-
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wie w Janowie. Przez staw przepywa Wereszczyca, rzeka poboczna

Dniestru. Moliwie zatem rozsiedlia si albistyla, Sel., której wa-

ciw ojczyzn s kraje na poudnie Galicyi okoo wybrzey ród-

ziemnego morza rozpooone, przez dolin Dniestru do zwartej lesi-

stymi pagórkami i bardzo nasonecznej kotliny w Janowie.

W guberniach Charkowskiej i Potawskiej w Rossyi w okolicy

miasta ubny, na brzegu rzeki Suy, koo Kupiaska od 2. do 20.

czerwca zowiono dwa okazy. Na brzegacli Wogi i na Kaukazie (Rd.

2.). Na Wgrzech w okolicy Buda -Pesztu (Sel. H.). W Praterze

w Wiedniu nie rzadka (Br. N.). We Francyi , Woszech, w Tyrolu

i Turkiestanie (Br. E.). W Chinach i Japonii (Kirb. S.).

B. Subfamilia Cordullinac, Kirb.

Miedziopiersiowate.

1. Genus Somatochlora, Sol. Miedziopier ME.

Somatochlora, Selys, Buli. Acad. Belg. (1871).

To ciaa przewanie byszczco metalowe.
Czoo óto plaml<;owane lub pasl<:owane. Slcrzy-

da przeroczyste albo óto zabarwione bez

c i em n y c li plam. O d w o !<: po wierzchu 1 n i c o m e-

talowy, p o b o li a c li przynajmniej na d w ó c i na-

sadowych p i e r c i e n i a c li óto p 1 am k o w a n y.

= 23. Somatochlora metallicaf Lind.

Libellula metallica, Lind. Mon. Lib. Eur. (1825).

Aeschna metallica, Charp. Hor. Ent. (1825).

Epitheca metallica, Lind. (Br. E. pag. 36).

(Charp. Lib. Europ. Tab. XV. J^ $ — T. Taf. V. cf 9)-

Corpore viridi aeneo. In fro7ite vitta transversa, ifi

medio linea aenea interrupta, flava, maculis flavis ajmd

oculos conjuncta. Segmentis secundo tertioue abdomina-

libus flavo maculatis. Appendicibiis superioribus maris

in margine exteriore bidentatis, apice accmnmata, refleza.

Yagina feminae canaliculata, recto angulo deflexa.
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To ciaa mienice si zielonym i niebieslvim metalo-

wym poyskiem. Czoo metalowo niebiesl<:o zielone z po-

przeczn ót, po rodku przerwan, kresk z ótemi
plamkami pod kadem okiem poczon. Nogi z wyjtkiem

bioder i ud przedniej pary ótycli czarne. Skrzyda prze-

roczyste przy nasadzie czsto u 9 '^^'•^ wikszej przestrzeni

albo cae óto zabarwione. Odwok u c^ wrzecionowaty,

przy nasadzie napcniay, na trzecim piercieniu zwony,
na dalszej dugoci ku kocowi nie bardzo poziomo spa-

szczony, na kocu coraz wszy; spód nasadowych pier-

cieni drugiego i trzeciego óte, u $ nadto po bokach óto
kropkowany. Górne przysadki cf tak dugie jak dwa ko-

cowe piercienie, na zewntrznej l<:rawdzi z dwoma niewy-

ranymi zbami, jednym przy nasadzie zaostrzonym, dru-

gim przed koczyn tpym; l<:oczyny do wierzchu ul^iem

zawinite, ostrokoczyste. Pokadeko 9 trójktnie rynew-

kowate, wskie, prostopadle odstajce, dugie.

cf D. c. 53—56 mm D. s. 37—39 77tm.

9 D. c. 57—60 mm D. s. 40 mm.

Na pónocnej nizinie, w pamie Woroniaków i w górskiej krai-

nie Karpat rozpowszeciniony, nie rzadki. (Okolice Lwowa , Janów,

Lubaczów, Pieniaki, Sobódka lena, Modiatyn, Mikuliczyn; w Ta-

trach przy stawach Toporowym i Smreczyskim).

Na nizinach przy stawach i rzekach, w górskiej krainie przy

zabagnionych potokach.

Na stepowej wyynie Podola nie zauwaany.

Lata szybko, c? nisko nad powierzchni wody a 9 przy brzegach.

Jawi si na równinie i w okolicach pagórkowatych od ostatnich

dni maja po koniec Kpca, w górskiej krainie w Upcu i przez pierw-

sze dni sierpnia.

Okazy nizinowe odznaczaj si byszczcym poyskiem metalo-

wym ciaa, mienicym si w ciemno niebiesko i ciemno zielono jako-

te rozlegem ótem zabarwieniem ciaa zwaszcza u cf

.

W okoUcy Królewca pospolity. Na lsku. Midzy Wog a Ura-

lem w poudniowej Rossyi (Sel. H.). W Charkowskiej i PotawsMej
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gubernii w Rossyi, koo Charkowa i Kupiaska, Romny i ubny (Jar.,

Rd. 1.). W Szwecyi w sierpniu i w Laponii (Johans.). W Finlandyi

przy jeziorach w hpcu (His.). W Szwajcaryi bardzo rzadki (Mey. D.).

W rodkowej i póhiocnej Europie; w Syberyi (Br. E.).

Odmiana

= var. montana, mihi.

Structura nonnihil minore. Vitta frontali flava in

medio non interrupta. Alis totis fusco nebulosis.

Róni si od okazów typowych tego gatunku nieco

mniejszymi wymiarami ciaa, jednolit przepask na czole

i skrzydami w caoci niado zamgionemi.

(^ D. c. 51 mm ; D. s. 35 mm.

C D. c. 57 mm ; D. s. 38 mm.
Odmiana ta pojawia si nierzadko przy zabagnionych potokach

w lipcu i pierwszych dniach sierpnia w okolicy Mikuliczyna we

wschodnich Karpatach.

= 24. Somatochlora alpestris, Sel.

Corduliaalpestris, Sel. Mon. Lib. Europ. (1840). Sel. H. (1850).

(Sel. PI. 1. fig. 6. app. an. cf).

Apud oculos maculis flais ditione metallica disso-

lutis viUa flara non conjunctis. Abdomine maris toto vi-

ridi aeneo, flaro non niaculato ; lateribus segmenti se-

cundi abdominalis in femina flavo maculatis. Appendi-

cibus superioribus maris extus bidentatis, ad finem geni-

culatis apice ipsa angulato reflexa. Yagina feminae eon-

eava, obtusa.

óte plamy po obu bokach ócz zoonych ciemno me-

talow przestrzeni oddzielone bez ótej przepaski na przo-

dzie czoa. Metalowe to ciaa niebiesko zielone, prawie sta-

lowe, zwaszcza u 9- Nogi czarne. Skrzyda zwaszcza u $
óto szaro zamglone. Znami u cf niado czarne, u 9 niade.

Odwok u cf cay jednolicie metalowy, bez ótych plam,

u 9 drugi piercie przedni od nasady po bokach z ót
krzyw kresk czyli plamk, trzeci po rodku na spodzie
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óty*). Górne przysadki cf na spodzie zewntrznej bocznej

krawdzi koo nasady z dwoma wyranymi zbami i z ko-

lankiem przed koczyn ku wierzcliowi ktowato zagit**)

Done przysadl<:i cT zrose, z kocami do wierzcliu zal<:rzy-

wionymi, Poldadeko 9 zaol^rglone, misoczkowato pókoli-

ste, nie bardzo odstajce.

D. c. 44—47 mm D. s. 32—33 mm.
Wycznie górski mieszkaniec w alpejskiej dziedzinie rolin.

W Tatrach przy stawach i bagnach w lipcu i sierpniu. (Kon-

dratowa hala nad 1.000 m n. p. m.). W okolicy Howerli na Czar-

nohorze we wschodnich Karpatach (J. Bkowski).

W Laponii (Johans). W Alpach, Szwajcaryi, Saksonii i Tyrolu

(Br. E.).

O 25. Soniatochlora arctlea, Zett.

Aeshna arctica, Zett, Ins. Lapponica (1840).

Epitheca arctica, Zett. (Br. E.).

(Sel. H. PI. 2. fig. 1. apjj. an. cf).

Maculis flavis apnd oculos vitta flava frontali non

conjunctis. Duobus segniefitis basalibiis abdominalibus

maris, tribus iisdem segmentis feminae in lateribiis flavo

maculatis. Appendicibus analibus maris subtus ridenta-

tis, apice recta, obtusa. Yagina feminae brevi, triangulari

canaliculata.

Mniejszy od alpestys Se., do którego jest bardzo po-

dobny. óte plamy po bo<:acti ócz zoonycli ót i^rze-

paslc niepoczone. Dwa nasadowe piercienie odwoka

a u 9 take trzeci piercie po bolcacli óto plamkowane.

Górne przysadl^i cf na spodzie z trzema zbami z liocami

prostymi, zaol<:rgionymi. Polcadeko 9 krótl^ie, trójktnie

rynewkowate.

D. c. 43 mm D. s. 32 mm. (wedug Tlimpla).

*) Wedug opisów z okazów w innych krajach zebranych, drugi

i trzeci piercie u cf , za u 9 drugi piercie odwoka óto plamiste.

**) Opis Dra R. Tiimpla (T.) wymienia trzy zbj' na spodzie

bocznej krawdzi górnych przysadków cj'

.
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W Laponii, Szkocyi , Norwegii , na Pónocnym przyldku (Jo-

hans.) W Finlandyi przy kilku jeziorach ; okaz schwytany w okolicy

miasta Helsingsfors przez p. Heikla 21. lipca (His.). W górskich

okolicach Belgii, Anghi, Niemiec, Tyrolu, Styryi, Karyntyi i w po-

wyszych krajach pónocnych Furopy ; take w Syberyi (Br. E.).

Podanie tego gatunku jako znajdujcego si w zbiorach Aka-

demii Umiejtnoci w Krakowie, a pochodzcego z Tatr (Dz. P.), oka-

zao si po naleytem sprawdzeniu mylnem.

Prawdopodobnie odszukany by jeszcze moe w Tatrach.

= 26. Somatochlora fUwomaculata, Lind.

Libellula flayomaculata, Lind. (1825).

Epitheca flavomaculata, Lind. (Br. E.). (Dz. P.).

(Charp. Lib. Europ. Tab. XVI. cf 9 — T. Taf. V. cf' 9)-

Yiridi aenea. Apud oculos macula flava. Lateribus

thoracis maculis duabus flavls. Alis basi vel ?iiajori parte

croeeo flavis. Segmentis tribus abdominalibus atiteriori-

bus maris, segmentis octo abdominalibus anterioribus fe-

fuinae lateribus flavo maculatis. Appendicibus analibus

superioribus maris subtus bidentatis, apice arcuato re-

flexa acuminata. Yagina feminae bifida, defleza.

Przód czoa, ciemi i tuów mienice si zielonym i nie-

biesl<:im metalowym poysl^iem. Koo Itadego olva óta
plama. Tuów i)o bokach óto plamkowany. Nogi czarne

u 9 przednie biodra i uda óte. Skrzyda albo tylko przy

nasadzie albo na znacznej przestrzeni, zwaszcza u $, sza-

franowe óto zabarwione. Odwok cf jak u metallica Lind.

uksztatowany, tak samo metalowo lnicy si, na spodzie

i po bokach trzech nasadowych piercieni óto plamko-

wany; u $ 1^0 wierzchu na caej dugoci ciemno stalowy

prawie czarny, metalowo nie bardzo lnicy, po bokach a
po dziewity kocowy piercie óto plamkowany, na spo-

dzie cay óty. Górne przysadki cf na spodzie koo nasady

z dwoma zbami przed kocami nieco wypuke, koce u-

kiem do wierzchu zagite, $ proste. Pokadeko $ pókoli-

ste, sercowato wycite, nieco odstajce.
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D. c. 53-55 )nw I), s. 37—40 mm.

Na pónocnej nizinie, w Woroniakach i w górskiej krainie wscho-

dnich Karpat Galicy i wschodniej spostrzegany. Niespostrzeony na

stopowo trawiastej wyynie poudniowego Podola.

Jawi si na równinach, nizinach i pagórkowatych okolicach od

poowy maja po koniec czerwca, w górskiej krainie w czerwcu i lipcu*)

(okolice Lwowa, Janowa i Rawy ; Pieniaki ; Majdan górny, Modiatyn,

Mikuliczyn). Skupia si w gromadki i najchtniej u stóp pagórko-

watych waów i pasm górskich na przedlesiu i na polankach wzbija

si a do wierzchoków drzew najwyszych.

W okohcy Gdaska i Królewca w Wielkopolsce. W okolicy

Gogowa w Królestwie polskiem. Na lsku (Sel. H.). W Charkow-

skiej gubernii w Rossyi w okolicy Kupiaska (Jar.). W Potawskiej

gubernii w Rossyi w okolicy miast Romny i ubny w sadach i la-

sach w maju, przy rzekach w czerwcu (Rd. 1.). Koo Kazania

i na Uralu w Rossyi (Sel. Ii.). W Szwecyi i Laponii podczas ród-

lata (Johans.). W Finlandyi w cigu lata (His.). W Szwajcaryi rzadki

(Mey. D.). Po caej Europie od wybrzey ródziemnego do wybrzey

Pónocnego morza rozsiedlony (Br. E.).

Odmiany

= vat\ flaveolata, mihi.

Alis posticis basi macula lata croceo flava, religuae

ditionis intensius flava.

Z szerok szafranowo ciemno ót plam przy na-

sadzie tylnych skrzyde.

Odmian t spostrzegaem na pónocnej nizinie Galicy i,

= vat\ fasciata^ Rd.

Alis pterostigmateni post ant apicem fascia trans-

versali fusca.

Okaz 9 schwytany koo miasta Romny w Potawskiej

gubernii w Rossyi z szerok bur przepask poprzeczn

na skrzydach za znamieniem przed koczyn (Rd. 1.).

*) Górale Karpaccy nazywaj obszary niej od gór pooone
doami i w tem znaczeniu uyto tego wyrazu w naszym opisie.
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2. Geniis Epitheca, Biirm. Przeniela ME.

Epitheca, Burmeister, Handbuch cl. Entom (1838) — Char-

pentier, Lib. Europ. — Libella, Selys, Monog. Libel. Europ. 1840.

To ciaa ty 11^ o w czci mdo metalowe.
Tylne s lv r z y d a z trójktn czarn plam. O d-

w o k u o b n pci poziomo s p a s z c z o n y, p o r o d k u

nie zwony.

= 27. Bpitheca bunaculata, Cliarp.

Libellula bimaculata, Charp. Hor. Entom. (1825).

Epitheca sibirica, Sel. Ann. Soc. ent. Belg. (1887).

(Charp. Lib. Europ. Tab. I. cf $ — T. Taf. IV. cf)-

Corpore tenebro, nonnihil aeneo. Alis basi c7'OGeo fla-

vis, posticis inacula basali triangulari nigra, flavo ner-

vosa. Triangulo alarum plerumue newis tribus transver-

salibus intertexto. Abdomine subdepresso, lateribus late

flavo maculato.

Czoo w nasadzie óte, wierzci czoa ciemno meta-

lowo zielony, górna warga czarno obrzeona. Tnów oliw-

kowo óty, wierzch w czarnej oprawie, boki z trzema me-

talowymi zielono czarnymi i3askami, z których rodkowy
jest krótszy i rozstrzpiony, a wszystkie podobne s do

niewyranego monogramu. Nogi czarne, co najwicej prze-

dnie dwie pary nóg óto plamkowane. Skrzyda albo przy

nasadzie albo na przedniej przestrzeni jasno óto zabar-

wione, tylne z du, ukonie trójktn, czarn, jasno ó-
temi ykami przetkan plam wród ótej obwódki. Trój-

kt skrzyde w przewanej iloci okazów wewntrz z trój-

ramienn yk poi3rzeczn. Znami czarne. Bonica biaa.

Odwok u obu pci poziomo spaszczony, w rodku wierz-

chu od piercienia trzeciego do tylnej krawdzi ósmego albo

dziewitego piercienia bez przerwy szeroko mdo metalowo

czarno plamkowany, przy nasadzie i po bokach óty; u 9
tylko dziesity piercie cakiem czarny. Górne przysadki
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cf czarne, dusze ni dwa kocowe piercienie odwoka,
l^okadeko $ wskie a dugie, dwupatkowe, do spodu od-

woka przylegajce.

cf D. c. 58 mm D. s. 41 mm.

$ D. c. 61 7n7n D. s. 45 mm.
Okolicami i ilociowo rzadka. Przy stawie w Janowie koo Lwowa

i w Pieniakach. Nad bagnami w Majdanie górnym we wschodnich

Karpatach.

Jawi si przez krótki czas w ostatnich dniach maja do poowy
czerwca. Lata szybko i wysoko mieszajc si z innemi podobnemi

Wakami, dlatego trudno j dostrzedz. Najatwiej jeszcze pochwy-

ci j mona wczesnym porankiem
,
gdy wylegszy si z poczwarki

przed rozlotem siedzi jeszcze nad wod do dba trzciny uczepiona,

zanim jej skrzyda stej.
W okolicy Królewca i Gdaska. Na lsku. W okolicy Kaza-

nia (Sel. H.). Koo Irkucka i Tomska w Syberyi (Rd. 2.). W oko-

licy Sztokholmu (Johans). W Belgii, Bawaryi, Saksonii i Tyrolu

(Sel. H. — Br. E.).

Odmiany

Z powodu rónej rozcigoci ótego zabarwienia skrzy-

de i odwoka, wystpuje midzy olcazami ze zwykem ubar-

wieniem wicej odcieni odmian.

Jalco odmian morfologiczn uwaa mona okazy z nie-

prawidow jedn yl<: poprzeczn lub z dwoma poprzecz-

nemi ykami, zamiast trzyramiennej w trójkcie skrzyde.

3. Genus Cordulia, Leaci. Szklarka Now*)

= 28. Cordulia aenecif Lin.

Libellula aenea, Lin. Syst. Nat. (1758).

Cordulia aenea, Ramb., Sel., Charp.

(Charp. Tab. XIV. J 9 — T. Taf. VI. cf')-

Viridi aenea. Labio inferiore flavo , fronte imma-

eulata. Abdomine medio coaretato, ant apicem dilatato

*) Nazwy polskie Szklarka i Miedziopier, w dawniej-

szych spisach uyte, w tym przegldzie przestawiono z powodu in-

nego, ni dawniej, podziau na rodzaje.
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viridi cupreo, immaculato, segmentis tribus basalibus in

femina subtiis flavis. Appendicibus analibus superioribus

maris fere linearibus, apiee nonnihil clivergentibus, infe-

rioribus profunde furcatis, ramis bifidis. Yagina femi-

nae brevi, duo partita, abdomini adpressa.

Dolna warga i wierzch górnej wargi óte, spód gór-

nej wargi czerwony. Czoo, zagowie tuów i odwoli meta-

lowo ciemno zielone, czciowo miedziane lub stalowo nie-

bieskie. Tuów i dwa nasadowe piercienie odwolca óto
uwosione. Spód bolców drugiego piercienia odwolca u cf

a u $ take spód trzeciego piercienia odwoka óto plam-

kowane. Nogi czarne. Skrzyda przy nasadzie zotawo óto
zabarwione; yki i3rzewanie czarne, naramienna z i^rzodu

i niektóre yki poprzeczne óte. Znami niado czarne.

Odwok u obu pci wrzecionowaty, od trzeciego piercienia

zwony, u cT bardziej ni u $ ku kocowi rozszerzony.

Czci pciowe cf odstajce, i^rzednie czarne, tylne óte.

Górne przysadki cf walcowate, na koczynie tpe, dolne

widekowate, do nasady rozdwojone, na l<:ocach do wierz-

chu zagite, przed kocem uzbione. Pokadeko $ przyle-

gajce, dwupatkowe, gboko po rodku rozdwojone.

D. c. 52 mm D. s. 36 7n)n.

Po caej Galicyi rozpowszechniona, najliczniejsza przy stawach

i bagnach. Okohcami pospohta w dostatecznej ale nie mnogiej iloci.

Lata zaczyna z najwczeniejszym porankiem, wyprzedzajc inne

waki. Zalatuje do ogrodów, parków i snuje si przez ulice miast

wielkich. Jawi si ju z pierwszemi dniami maja i lata przez czerwiec.

W Królestwie polskiem (Sel. H.). W okohcy Kamieca podol-

skiego (Bel.). W Charkowskiej i Potawskiej guberni! w Rossyi (Jar.

Rd. 1. 2.). Koo Petersburga. Midzy Wog a Uralem. W Irlandyi.

W rodkowej Francyi i w Anghi (Sel. H.). W Szwecyi do granic

Laponii (Johans). W Finlandyi (His.), Rozsiedlona w ogóle w rod-

kowej i pónocnej Europie (Br. E.).

Na 9 schwytanej przy stawie w Janowie pokry warstewk

czerwonych kulek wielkoci prosa ca jedn trzeci cz spodu od-
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woka koo pokadeka Roztocz wakowy, Aea7'us libellulae de

Geer. Okaz przecliowany jest w muzeum.

vav, tatr icaf mihi.

Structura nonniliil minore, tenuiore. In fronte aeneo

viridi anie utrumiie oculwtn maeula oblonga flava. La-

teribus horacis truimue segmentorum anteriorum abdo-

77iinaliuni flavo pilosis. In lateribus seymenti secundi an-

terioris abdominis niacula flava. Abdomine chaybeio vi-

ridi. Inter appendices anales maris mdl differentia.

Nieco mniejsza delikatniejsza i ciemniej ubarwiona.

Na czole przed kadem okiem z ót podun plam. Pier

i trzy przednie j^iercienie odwoka po bokach óto uwo-

sione. Po bokach drugiego piercienia odwoka óta plama.

Odwok stalowo zielony.

D. c. 48 mm D. s. 35 77ini.

Jedyny okaz, schwytany przez Dra A, Wierzejskiego przy To-

porowym stawie w Tatrach, jest przechowany w zbiorach Akademii

Umiejtnoci w Krakowie.

Wicej okazów schwytanych moliwie mogoby wykaza zupe-

nie nowy gatunek.

II. Famiha Aeshtiidae.

agnicowe.

A. Subfamiiia Gomphinac.

Gadziogówkowate.

Diyisio I. Gomphina. Szczep Gadziogówki.

1. Genus Lindenia, De Haan. Smaglec Kluk.

Lindenia, De Haan, Bijd. Nat. Wetensch. (1826) — Dia-

s t a t o m m a , Burmeister, (part.) Charpentier, Lib. Europ. — Ony-
c h o g o m p h u s , Sely s, (Brau. Dz, P.)

.
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O 29. Lindenia uncataf Charp.

Aeshna uncata, Chari?. (1840).

Gomphus uncatus, Sel. (Sel. H. p. 96.).

(Charp. Lib. Europ. Tab. XLVI cf 9 — Ramb. PI. 4.

fig. 3. c. — Sel. M. pi. 1. fig. 9. app. an. ^).

Lineis anterioribus nigris cum aliis lineis non con-

fluentibus, lineis mediis subter cum lineis extremis eon-

fluentibus*). Abdomine supra usque ad finem flavo ma-

culato, segmentis septem vel anterio7'ibus inaculis lance-

olatis flavis. Appendicibus analibus superioribus maris

in apice angulo in fine simplicibus, feminae pellucidis.

Tuów ze szecioma grubymi, czarnymi paskami, z któ-

rych przednie nie spywaj si Icocami ze rodl<:owymi.

Tyllco uda nóg przy nasadzie óto pasl^owane. Odwoli:

niado czarny, do Icoca siódmego lub ósmego piercienia

po wierzcliu z dzidowatemi, ótemi plamami. Górne przy-

sadki cf na kocach do rodka pod ktem rozwartym za-

krzywione, na kocach gadkie, nie rozdwojone. Pomara-
czowe plamy na zagowiu 9 jasne.

Tylko w poudniowej Europie we Francyi i w Hiszpanii roz-

siedlony. Zauwaany w Styryi i Austryi (Sel. H.).

= 30. Lindenia forcipata. Lin.

Libellula forcipata, Lin. Syst. Nat. (1758).

Onychogomphus forcipatus, Sel.

Oomphus unguicidatus, Sel.

(Charp. Lib. Europ. Tab. XXVII cf 9. — Ramb. PI. 4.

fig. 1. 2. a. b. — T. Taf. VI. cf 9)-

Uncatae Sel. simillima, sed lineis anticis nigris tho-

racis cum lineis mediis vertice do^sali eonfluentibus. Ap-

pendicibus aialibus supei^ioribus maris apice angulo recto

*) Ambae lineae inter sex lineas nigras frontis thoracis po-
sitioni laterum convenientes nominatae sunt: in fronte thoracis

contactae anteriores, in medio linearum aliarum lateralium

positae mediae, ad tergum thoracis positae extremae.
Co do tych hnij porównaj przypisek na dole str. 42.
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reflexis, fine bifidis. Maculis atirantiacis occipitii femi-

nae mmus jjellucidis.

Przedstawiciel typowy rodzaju Smaglec.

Czoo óte z czarn obwódlc. Zagowie u c? czarne,

u 9 z dwoma ciemno pomaraczowemi pamlcami po lva-

dej stronie. Tuów óty abo nieco zieono óty, z sze-

cioma prawie równo grul)ymi, :rzywymi, czarnymi j)asl<:ami,

z lvtórycli przednie na grzbiecie s ze rodlcowymi zczone.

Bolvi tuowia z czarnemi lvresl<:ami. Uda z Icoanl^ami, przy-

najmniej po wi<:szej czci, óte, reszta nóg czarna. Slvrzy-

da przeroczyste; yva naramienna niado óta, inne czar-

ne. Znami czarne. To odwolca czarne, po wierzcliu na

rodlvU iDierwszego i drugiego piercienia rzebione; od

trzeciego do siódmego wcznie piercienia oszczepowate,

óte pamy, tyna l^rawd dziesitego piercienia óto ob-

wiedziona. Górne przysadlvi c^' prawie talv dugie jav dwa

lvOiicowe piercienie, niado óte, z l^oczynami liaczy<:owato

pod prostym lvtem do rodlca zalvrzywionemi, z vocami na

dwie czci rozczepionymi. Górne przysadlci 9 l^rótl^ie, cie-

mno óte.

D. c. 48—52 mm, D. s. 30 )um.

W Tatrach w reglach czsto natrafiany, tak po grzbietach jar

kote w dohnach przy potokach (Koziniec w Zakopanem, clohna 01-

czysk). W Pieninach w okolicy Szczawnicy. W lipcu i sierpniu.

W okolicy Stanisawowa na Woloczyilcu na równinie podgór-

skiej przy rzece Bystrzycy. W Majdanie górnym u podnóa wschod-

nich Karpat. W jarach Dniestru w Sinkowie, Dwinogrodzie i Uciu
Biskupiem (M. omnicki). W okolicach podgórskich i naddniestrzail-

skich od poowy czerwca do pierwszych dni wrzenia.

Pojawia si w lesistych okolicach górskich
,

gdzie nawiedza

w przelocie polanki i przedlesia, usiadajc wycznie na ziemi. Lata

zawsze razem w wikszej iloci, a nie pojedynczo.

W okolicy Kamieca podolskiego (Bel.). W Królestwie polskiem

midzy Odr a Dun rzadki (Sel. H. pag. 267). W okolicy Gogowa
w Wielkopolsce (Sel. H. pag. 100). Na lsku rzadki (Schneid.).
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W Belgii i Francyi pospolity (Sel. H.) W Laponii pospolity (Zett.),

W Szwecyi w czerwcu i lipcu (Jolians.) W Finlnndyi w kilku miej-

scowociach (His.). W Pireneach, Szwajcaryi , Dalmacyi, Tyrolu,

Niemczech; w Azyi mniejszej (Br. B.). W Algierze i zachodniej

Azyi (Kirb. S.).

O 31, Lindenia fleoctiosa, Schneid,

Gomphus flexuosus, Schneid. Stettiner ent. Zeit. N. 18 (1845).

Forcipatae L. affinis. Lineis nigris in lateribus fron-

tis tlioracis aeualiter distantibus. Pedibus pellucide fla-

vis. Newis alarum fusco flavis, costa basi flava.

Róni si od najbliej spokrewnionej forcipata, L. gó-

wnie tern, e wszystkie paski czarne tuowia s po bolvacli

równo od siebie oddalone, dalej nogami jasno ótem, niado

ótemi ykami skrzyde i yl\: naramienn w nasadowej

czci ót.
Na Kaukazie i w Azyi mniejszej (Kirb. S.).

2. Genus Diastatomma, Burm. Trzepi ME.

Diastatomma, Burmeister, Handbuch d, Entom. (1839) —
Charpentier, Lib. Europ. (1840) — Ophiogomphus, Selys, (Brau.

Dz. P.).

= 32. Diastatormna ceciliaf Fonrer,

Libellula cecilia, Fourer. Entom. Par, (1785).

Aeschna serpenina, Charp.

Gomphus serpentinus, Ramb, (Dz. P.).

Aeshna spectabilis, Evers.

(Charp, Lib. Europ. Tab. XXX. fig. 1. d" $• — T. Taf.

VI. cf — Evers. Qu, $),

Lineis sex nigris thoracis temiibus ; lineis mediis an-

terioribus distantioribus , extremis jjropioribus. Pedibus

flavis, nigro lineatis. In segmentis duobus anterioribus

abdotninis maculis latis, in segniento tertio usue ad par-

tem, segmenti septimi maculis lanceolatis, in segmentis fi-

nitis maculis minutis flavis. Appendicibus analibus ma-
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ris fuso similibus, flavis. In vertice flavo feminae cluo-

bus corniculis.

Czoo na przodzie óto zielone, na wierzcliu czarne.

Ciemi óte u C dwoma rolvami i grzebyczl^iem zal<:oii-

czone, u nasady z przodu z ót pamlc. Oczy ciemno zie-

one, zagowie óte, czarno uplamione. Tuów trawiasto zie-

ony, z przodu z szecioma cienlcimi, czarnymi paslcami.

rodl<:owe czarne pasd l^rótsze od zewntrznycli , na doe

poczone, do tylnycli wicej zblione ni do przednicli. Uda

óte, zewntrz czarno kreskowane, piszczele czarne, ze-

wntrz óto paskowane, stopy czarne. ylva naramienna

czarna, z przodu nieco ótawa. Znami óto niade. To
odwolca niado czarne, po wierzcliu pierwszego i drugiego

piercienia od nasady zielono óte trzyramienne plamy;

wierzch od trzeciego do siódmego piercienia z dzidowatemi

na wierzchu wykrojonemi, czarnemi plamami, po wierzchu

trzech kocowych piercieni mae, okrgawe óte ]3lamki.

Przysadvi odwolca c? wrzecionowate, óte.

D. c. 49-53 mm D. s. 30-86 mm.

W Galicyi okolicami i ilociowo bardzo rzadka. W okolicy Kra-

kowa (Dr. A. Wierzejski). W borku Antoniki koo Lubaczowa na

na pónocnej nizinie na polankach i porbach, gdzie usiadaa na ziemi,

17. czerwca i 5. lipca w 3 okazach pochwycona. W okolicy Kut.

Midzy Odr a Dun w Królestwie Polskiem rzadka. W oko-

licy Gdaska. Na lsku pospohta. Midzy Wog a Uralem w Ros-

syi. W Styry bardzo pospolita (Sel. H. pag. 94. 95.). W powie-

cie Nowogrodzkim w Niakowie na Litwie (Dr. W. Dybowski Wszech-

wiat r. 1886 Nr. 25.). Na wybrzeach Batyku w gubernii Kaza-

skiej w lasach 9. lipca (Evers. Qu.). We Woszech, Francyi, Niem-

czech, Karyntyi, Tyrolu, poudniowej Rossyi, Turkiestanie, kolo Ir-

kucka w Syberyi (Br. E.). Jakkolwiek rozpowssechniona po wielu

krajach Europy nie jest okolicami pospolit i jawi si tylko w nie-

których krajach, w jednych jest pospolit a w innych rzadk.

Odmiana
= vav. flaiHSsinia, mihi.

Tab. III. liii-. 12.
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Structura corporis subtiliore. Prestante colore totius

corpo7'is citrineo flavo. Linea media laterali nigra in di-

midio thoraois interrupta.

Budowa ciaa delikatniejsza ni u zwyldycli olvazów.

Przewaajce ubarwienie caego ciaa jednostajnie cytrynowo

óte. rodlvOwy czarny pasek po bolcacli piersi po rodlvu

przerwany, nieco l<:ablvOwato zagity. Uda cae óte, })i-

szczele i stopy óto niade. Slvrzyda przy nasadzie w pól-

lvacli podunycli elvl\:o óto zaliarwione. Znami bado óte.

Jedyny okaz C pochodzi z Kniadworu pod Koomyj
,

gdzie

schwytaem go 5. lipca w ozacli na brzegach Prutu.

3. Genus Aeshna, Fab. Gadzlogówka*) Now.

Aeshna, Fabricius, Syst. Ent. (1775) Latreille Gen. Crust.

Ins. (1802). — Gomphus, Leach, (subg. Gomphus, Brau.) —
Diastatomma, Burmeister (partim)

.

=- 33. Aeshna tuiUfcitissima^ Lin.

Libeliida tndgatissima, Lin. Syst. Nat. (1758).

Aeschna forcipata, Charp.

(Charp. Lib. Europ. Tal). XXVIII S $ — T. Taf. VI. c5^

et ahd. 9).

Lineis sex iiigris in fronte thoraeis erassis. Mediis

supra aperis, anteriorit)iis diMantiorihus, eottremis pro-

pioribiis. Coxis anteriorU)us partim flavis. Abdomine ni-

gro, linea dorsali flava usgue ad segmenttim septimimi. Ap-

2yenditibus anaUbus superio7'ibus maris cylindrieis, nigris.

Przedsta\viciellva typowa rodzaju Gadziogówlva.

Czoo óte z czarn obwódl^. Tuów óto zielony z sze-

cioma grubymi, czarnymi paslvami, z których rodkowe po

bokach tuowia s ciesze, z przednimi tylko na dolnych

kocach poczone, od przednich dalej oddalone ni od tyl-

nych. Nogi cal^iem czarne, wyjtkowo przednie uda óto

*') Nazwa ludowa w Tatrach.
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paskowane. yka naramienna czarna ze niado ót przed-

ni Icrawdzi. Znami czerwono niade. Odwok od trze-

ciego do przedniej czci szóstego piercienia zwony, za
ku kocowi wicej u cf ni u 9 rozszerzony. Na tle czar-

neni odwoka po wierzcliu drugiego piercienia trzyramienna

óta plama, przez wierzch od trzeciego za poow sió-

dmego piercienia cienki óty pasek. Boki tuowia óto
plamkowane. Czci pciowe cf' bardzo odstajce. Górne przy-

sadki cf prawie tak dugie jak kocowy piercie odwoka,

ostrokoczj^ste, dolne w ksztacie rogów rosochate czyli

rozczepione.

D. c. 52 }}i))i D. s. 34 mm.
Po caej Galicyi we Avszystkich okolicach na nizinach, we wzgó-

rzystej i pagórkowatej czci kraju, na stepowem Podolu jakote

w górskiej krainie Karpat, take w reglach Tatr rozpowszechniona.

Jawi si najchtniej na przedlesiach i polankach, w przylaskach, ga-

jach i krzaczystych poszyciach, gdzie przepywaj ródowe strugi.

Wj^jtkowo od innych gatunków przysiadajcych na ziemi usiada naj-

czciej po liciach drzew i krzewów. Jawi si najwczeniej z in-

nych gatunków krajowych, bo ju w pierwszych dniach maja i lata

do pierwszych dni lipca.

W okolicy Kamieca podolskiego (Bel.). W Polsce midzy Odr
a Dun (Sel. H.). W Charkowskiej gubernii w Rossyi (Charków,

Waków, Kupiasko) (Jar.). W Potawskiej gubernii w Rossyi (Po-

tawa, ubny) w maju i czerwcu, a tu i ówdzie ju z kocem kwie-

tnia (Rd. 1. 2.) W okoUcy Kazania w poudniowej Rossyi (Sel. H.).

W Szwecyi w czerwcu (Johans.). W Finlandyi w wielu miejsco-

wociach take w okoHcy miasta Helsingsfors (His.). W Anghi i na

staym ldzie rodkowej i pónocnej Europy, take w pónocnych

Woszech i Dalmacyi; w Azyi mniejszej (Br. E.).

O 34. Aeshna sinilllinia, Sel.

Gomphus simillimus, Sel. Mon. Lib. Eur. (1840) (Sel. H.

pag. 89.).

Gomphus zebratus, Ramb.

Linels sex nigris thoracis angustis , mediis subtus

cum 6xtremis conjunctis, supra aptertis. Pedibus nigris,
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flavo 7)iaculatis. Abdomine m dorso usque ad finem seg-

menti octavi flavo lineato, segmentis duobus ezremis

flavo tnaGulatis.

Tuów z szecioma wskimi, czarnymi paskami, rod-

kowymi na spodzie z tylnymi poczonymi, na wierzciu

wolnymi. Nogi czarne, óto plamkowane. Wierzch dwóch

nasadowych i kocowych piercieni odwoka óto pamko-

wany, od trzeciego do koca ósmego piercienia z ót po-

dun kres.

We Francyi take w okolicy Parya, w Hiszpanii i we Wo-
szech (Sel. H. Klrb. S.). W Algierze (Br. E.).

O 35. AesJina 2^u^ch^llfh Sel.

Gomphus pulchelhis, Sel. Mon. Lib. Eiir. (1840) (Sel. H.

1850).

Aeschna anguina, Charp.

(R a m b. Piat. 5. fig. 4. cl. d"—C h a r p. Tab. XXX. fig. 2. cf $).

Lineis sex nigris thoracis tenuibus, mediis brevlori-

biis, minus elaris, subtus cum ext7'emis eonjimctis, supra

apertis. Pedibus nigris, flavo lineatis. Costa flava. Ab
segmento tertio ad extremum in dorso abdominis linea

longitundunali flava.

Zagowie i to tuowia óte. Sze pasl<:ów czarnych

na tuowiu cielticli, przednie na spodzie wolne, na wierz-

chu z tylnymi zczone, rodkowe nieco krótsze, mniej wy-

rane od innycli, na spodzie z tylnymi zczone, na wierz-

chu wolne. Nogi óte, czarno paskowane, tylne stopy ze-

wntrz óte. yka naramienna skrzyde óta. rodkowy
grzbiet odwoka przez ca dugo do koca z ót, wsk
kres. Górne przysadki cf czarne, przed lvocem nieco gru-

bsze, tpo Icoczyste.

Gustaw B elke w » Rysie Kamieca podolskiego «, na wstpie w li-

teraturze wymienionym, przytacza na str. 82. Gomphus pulchellus,

Sel. oznaczony z dziea Sel. M. z okolicy Kamieca podolskiego;

oznaczenie to jednake niepewne.
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== 36. Aeshna flauipes, Charp.

Aeschna flauipes, Charp. Hor. Ent. (1825).

Gomphus flavipes, Charp. (Brau. N. E. Dz. P.).

Pnlchellae Sel. simillima , sed lineis sex nigris tho-

racls crassioribtcs , in lateribuR aeualiter distantibus

,

anterioribus cum mediis in finibus duobus conjunctis, ex-

tremis apertis. Coxis partim flavis, reliua parte i^eduni

nigra. Costa nigra. Appendicibus analibus superioribus

maris nigris.

Czoo óte z czarn poprzeczn przepasc. Oczy zie-

one. ZagoY/ie gadlcie, nagie, óte. Przód tuowia odsta-

jcemi listewkami obrbiony. Tuów zielono óty, na przo-

dzie ze szecioma grubymi, równo odlegymi, na obu ko-
cach zczonymi, czarnymi paskami. Boki tuowia czarno

plamkowane. Midzyskrzydle óte z czarnemi plamkami.

Uda óte zewntrz czarno paskowane, piszczele i stopy

czarne. yka naramienna czarna. Znami ótawe. Odwok
u cf' podobnie jak u Ae. vulgatissima uksztacony i ubar-

wiony, lecz smukej szy, u obu pci po bolcach gsto óto
pamkowany, od trzeciego przedniego piercienia przez ca
dugo grzbietu do koca wsko, óto pasl:owany. Górne

przysadki cT krótkie, czarne z ostrjan kolcem, wrzecionowate,

dolne na nasadzie óte. Podadelco 9 z dwóch trójktnych

ótycli patliów zoone, do spodu odwoka przylegajce.

D. c. 53 m})i D. s. 33—35 mm.

Wycznie na pónocnej nizinie Galicyi wschodniej w dolinach

rzek namiilistych (Lubaczów przj^ Lubaczówce, rzecze pobocznej Sanu,

Wulka Poturzycka przy Bugu).

Jawa si od ostatnich dni czerwca do poowy sierpnia a prze-

starzae okazy pojawi si jeszcze przez przez pierwsze dni wrzenia.

Lata albo nad zwierciadem wody albo nad kami, wybierajc do

usiadu piaszczyste awice albo plichy wykoszonej lub wytoczonej

trawy. W locie zakrela faUste uki. Nigdy i nigdzie w zwartym le-

sie nie zauwaana.
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Gustaw Belk, jak w uwadze iprzy gatunku Aeshna pulchella,

SeL, opisuje gatunek z okolicy Kamieca podolskiego z szecioma,

czarnymi paskami tuowia, na kocach zczonymi, który uwaa jako

odmian pulchella, SeL; jednake z opisu, zreszt bardzo pobienego,

naleaoby wnosi, e to prawdopodobnie gatunek flavipes, Cliarp.

W okolicy Gdaska w Wielkopolsce. Na lsku (Sel. H.). Przy

rzece abie w Czechach pospolita (T.). W Charkowskiej gubernii

w okohcy Kupiaska (Jar.). Midzy Wog a Uralem (Sel. H.).

Ze stosunków rozsiedlenia wynika, e jawi si po równinach

i nizinach trawiasto stepowych przy rzekach i waciw tego gatunku

ojczyzn s wschodnie kraje Europy.

Odmiany

Wybitniejsze zboczenia od formy typowej zdarzaj si

w nakreleniu pasków czarnycli na przodzie tuowia i juto

janiejszem, juto ciemniejszem ubarwieniem. Jedn z wa-
niejszych odmian przedstawia $ schwytana w okolicy Lu-

baczowa rónica si od zwykej formy janiej ótem ubar-

wieniem ciaa, yk naramienn niado ót, udami w ca-

oci i piszczelami przy nasadzie ótymi, czarnymi paskami

przednimi tuowia ze rodlvOwymi na wierzchu niepoczo-

nymi.

Wielkie podobiestwo pulchella, Sel. do flavipes, Charp. moe
nasun wtpUwoci w odrónieniu obydwu tych gatunków.

O Aesluia epoplitalma, Sel.

Gomphus epophtalmus, Sel. Ann. Soc. Ent. Belg. XV, p.

31. t. 2. f. 31. (1872) — Bul. Ac. Belg. XXXV. p.

747. (1873).

Koo Irkucka w Syberyi (Kirb. S. Br. E.).

4. Genus Anisogomphus, Sel.

O Anisogomphus 31aacki, Sel,

Gomphus Maacki, Sel. Ann. Soc, Ent. Belg, XV. p. 33,

t. 2. f, 14. (1872). — Bul. Ac, Belg, XXXV, p,

742. (1873),

Koo Irkucka w Syberyi (Kirb. S, — Br. E.).
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Diyisio II. Cordulegastrina, Szczep Szklarniki

1. Geniis Cordulegaster, Leach. Szklarnik D/.

C o r d u 1 e g a s t c r, Leach, Edinburg. Encyclopeda 1815.

(Sel. M., Sel. H. Ramb.).

Ciao wielkie, grube i dugie. To ci a a czarne

z ó 1 1 e in u p 1 a m i e n i e ni i nakreleni e ni. O d w o lv

w r z e c i o 11 o w a t y. P o k a d e k o s a ni i c y dugie, o d-

stajce.

O 37. Corduleffaster anmilattis, Latr.

Aeshna annulata, Latr. Hist. Nat. Crust. Insect. (1805).

Cordulegaster hmulatus , Ramb.

(Charp. Lib. Europ. Tab. XXVI. cj' $. — T. Taf. VIII. $).

Corpore nigro, flavo 77iaculato et lineato. In fronte

flavo fascia transuersali brevi, nigra. Triangnto occipi-

tali verrucoso, flavo. Costa fusco flava. Appeudlcibuis ana-

libus maris approximatis, subtus iino dente basali.

Budow ciaa i ubarwieniem do nastpujcego, szcze-

góowo opisanego, gatunku bidentatns, Sel. bardzo i^odo-

bny. Wybitne rónice s nastpujce: trójkt zagowia bro-

dawkowato wypuky, óty, ótymi wosvami porosy. Na

przodzie czoa krótka, czarna przepaslva. yka naramienna

niado óta. Dziesity piercie odwoka u <^ jednolicie

czarny u $ óto uplamiony. Górne przysadlci cf do siebie

zblione, na spodzie przy nasadzie tylko z jednym zbem.

D. c. 80 nu)i D. s. 55 )}i}}i. (Roster) ; wedug Tlimpla

za jalv: u bidentatns, Sel.

Wycznie górski mieszkaniec. W Szwecyi w wielu okolicach

w ródleciu (Johans.). W Finlandii (His.).

Z wyjtkiem Grecyi, Sardynii, Korsyki i Laponii rozsiedlony

w górskich krajach Europy ; w Azyi mniejszej, Algierze i Kaukazie

(Br. E.).

Odszukanym by moe w Tatrach lub w innych czciach Kar-

pat, moUwie w innych górzystych okolicach Polski.
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= 38. Cordulegaster hidentatusf Sel.

De Selys : Ann, Soc. Ent. de France, avril 1843 — Buli.

Ac. Briixelles 1843 (Sel. H. pag. 107).

CorpoTG nigro, flavo maculato et lineato. In fronte

flavo fascia transversali nigra longa. Triangulo occipi-

tali aeguo, nigro; in oceipitio duobus maeulis Tniniils

flavis. Costa alarimi nigra. Appendicibits analibus maris

divergentibus, subtus bidentatis. Yagina feminae aculeata,

ad abdomen adhaerente, appendicibus longiori.

Czoo i wargi zielono óte. Górna warga czarno ob-

rzeona z czarn kropia po rodlcu. Nasada czoa z dwoma
czarnemi lvroplvami, z czarn opask i czarn poprzeczn

l^res. Trójkt zagowia czarny, czarno uwosiony, z oczami

prawie równo poziomy, na zagowiu z dwoma Idinlcowa-

temi, zielono ótemi plamami, po bokach z dwoma szero-

kimi, ótymi paskami i ma ót plamk na górnej prze-

strzeni. Midzyskrzydle z dwoma ótemi brodawkami. Nogi

czarne. yka naramienna czarna, z ót kropk na nasa-

dzie, bona sla^zyde albo caldem przeroczysta, albo zwa-

szcza na lioczynie czarno zamglona. Znami czarne. Bonlva

szara. Odwok czarny, od koca drngiego piercienia do

cigu szóstego piercienia wicej u cf ni u 9 zwony, na

siódmym i ósmym piercieniu nieco rozszerzony, av caoci

wrzecionowaty. Tylne krawdzie drugiego i trzeciego pier-

cienia z ót obwódk, rodkowy grzbiet od drugiego do

dziewitego piercienia z dwoma ótemi, przedzielonemi

plamami, dziesity piercie u cf czarny, u 9 óto plam-

kowany. Górne przysadki cf przy nasadzie oddalone, czarne,

na spodzie bocznej krawdzi dwuzbne ; dolne przysadki cf

zronite. PokadelvO 9 dugie, li:olcowate, do spodu odwoka

przylegajce, za przysadki wystajce.

D. c. 75 nim D. s. 44 mm.

Wycznie górski mieszkaniec , rozpowszechniony w Tatrach

i na dalszym poudniowo wschodnim acuchu Karpat, tak na pod-
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górzu jakote we wntrzu gór, przy ródowych potokach (Zakopane

w Tatrach, egiestów (Dr. A. Wierzejski) Kniadwór, Modiatyn i ii-

cza koo Koomyi, Pasieczna koo Nadworny, Mikuiczyn).

Lata nisko tam i napowrót przy biegu potoku w cieniu drzew,

a usiada na miejscacli rozwidnionyci, zwykle na polankacli po ster-

czcych gaziacli abo pojedynczo albo w towarzystwie, zoonem
z kilku osobników. Dnia 8. sierpnia zauwaaem, przy ródlenym

potoku blisko róda w okolicy Mikuliczyna kilka okazów wzdu po-

toku tam i napowrót razem latajcy cli. Okolicami pospolity.

Jawi si od pierwszych dni lipca do poowy sierpnia. $ jest

o wiele rzadsz od (j' i do skadania jaj wybiera miejsca znajdujce

si blisko róde. Podczas skadania jaj chwyta si nókami i'Olin

przybrzenych, zgina odwok w kabk i kolcowatem pokadekiem za-

nvirzonym w wodzie wyszukuje stosowne szpary do zabezpieczenia

od spukania prdem wody.

Rozsiedlona^ w górskicli krajach poudniowej i rodkowej Eu-

ropy. W Pirenejach, Szwajcaryi, Tyrolu, Dalmacyi, Francyi, Niem-

czech, Belgii, Azy mniejszej (Br. E.).

B. Siibfamiiia Aeschninae,

agnicowate.

1. Geniis Anax, Leacli. Husarz*) Dz.

Anax, Leach, Edinburg. Encycl. p. 137 (1845) — (Steph. Sel.

Ramb. Brau.) — Cyrtosoma, Burmeister.

Ciao silne i wielkie. Oczy zoone due, w y-

p u k e
,
po w i e r z cli u gowy na duszej k r e s i e

zetknite. Skrzyda szerokie, zwykle cakiem
przeroczyste, tylne u obu pci n a tylnym brzegu

nasado w y m szeroko zaokrglone bez ktowego
wcicia. Samiec bez u s z k o w a t y c h naroli po bo-

kach drugiego p r z e d n i e g o p i e r c i e n i a o d w 1 o k a.

*) Majewski nazwa ten rodzaj Drapieka (Owady ykoskrzy-

de. Neuroptera polo^ilca, Warszawa 1883). Nazwa Husarz uyt
bya w czasopimie > Przyrodnika Lwów 1873.
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= 39. Anax imperator^ Leach.

Anax imperator, Leach, p. 137. (1815) — Kirby.

Aeshna formosa, Lind., Evers.

Anax formosus, Steph. (SeL — Brau. — Hag. — ME. Dz. P.).

Aeschna azurea, Charp.

(Charp. Lib. Europ. Tab. XVIII, c^ Tab. XLV 9.— SeL
M. pL 8. fig. 23. app. an. c? — T. Taf. VIII. cj" ahd. V).

Corpore rohusto. Sectore nadali ad eiteriorem partem

pterostigmatis arcuatim rapto. Tlioraee vlridi. Abdomine

inaris coeruleo, ab tertio segmento ad finem fascia dor-

sali longintudinali lineisue traisversalibiis nigris. Ap-

pendicibiis a^ialibus inferioribus ma7s p)lus longis quam
latis.

Wargi ótawe. Czoo sino óte, na wierzciu blvitne

z modrawo niad, uliowat pam. Ciemi czarne. Zago-

wie óte. Pier caa jednolicie óto zielona. Nogi z wyjt-

l<:iem nd, rndawo ótycli, czarne. Midzys<:rzydle blvitno

npamione. y^a naramienna óta, u $ janiejsza ni u cf

Bonica biaa, na zewntrznym doe niada. Dwa nasadowe

piercienie odwol<:a u cT blcitne u 9 przewaajco zielone,

czciowo bl<:itno cieniowane. Odwoi: do koca poczwszy

od trzeciego nieco zwonego piercienia u cf jaskrawo b-
l<:itny z czarnym paskiem, podunie przez cay grzbiet od-

woka cigncym si i z poprzecznemi, czarnemi a^eskami;

u $ do koca jednolicie niado rudy. Górne przysadki (^

przy nasadzie zwone, po rodku rozszerzone, na kocach

tpe ; dolne dusze ni szerolvie.

c? D, c. 82 mm D. s. 52 miii.

Rozpowszechniony po caej Galicyi w wielu okolicach przy sta-

wach i brzegach, jednake pojawia si na osobnoci. (W okolicach

Lwowa, Janowa, Lubaczowa, Sokala, Czortkowa, Koomyi. Przy sta-

wie Smreczyskim w Tatrach 13. sierpnia. W okolicy Krakowa). Lata

wycznie nad wod zapdzajc si za zdobycz tylko na krawdzie

brzegów ; w doach od ostatnich dni maja do cigu wrzenia, w gór-

skiej krainie wród lata. 9 jest o wiele rzadsz od c^

.
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W okolicy Gogowa w Królestwie polskiem (Dr. Hagen). Na l-
sku bardzo rzadki (Charp.). W okolicy Kamieca podolskiego (Bel.).

Na Wgrzech (Ocksay). Midzy Wog a Uralem (Evers,). W Char-

kowskiej gubernii w Rossyi (Charków, Sawiasko, Kupiasko) (Jar.).

W gstych szuwarach przy rzece Sule w Poltawskiej gubernii

w Rossyi 20. czewca (Rd. 2.). W krajach okoto pónocnego koa

biegunowego niespostrzeony, zreszt rozpowszechniony po caej Eu-

ropie a do wybrzey morza ródziemnego. W krajach Afryki, Egi-

pcie, Dongoh, Algierze ; na wyspach Kanai-yjskich, na i)rzyldku Do-

brej Nadzieji. W Syberyi, Turkiestanie, w Syryi i w Azyi mniejszej

(Hag, Sel. Brau.).

O Anax lunatus. Kol.

Aeschna lunata, Kol. Buli. de la Soc. Natur, de Moscou,

XXIV. p. 499. (1856).

Gatunek ten, w monografiach najnowszych nie opisany, pojawia

si na stepach Kirgizkich (Kirb. S.).

O 40. Anadc partlienope, Sel.

Aeschna parthenope, Sel. Buli. Acad. Belgiue p. 389 (1839).

Anax parismus, Ramb.

(Ra mb. Piat. 1. fig. 10. app. an. J').

StrucUira corporis imperatori, Leacli. similli7nus. Tlto-

race oleoso rufo. Duobiis segmentis anterioribin^ abdomi-

nis coeruleis, reliuo abdomine fusco, faseta dorsali lon-

gitudlnali nigra. Appendicihus analibiis inferioi'ibus

maris- plus latis quani longis.

Czoo jednolicie óte, Górna warga czarno obrzeona.

Tuów óto rudy. Nogi czarne. yka naramienna óta.

Znami niado czerwone. Bonka u nasady siwa, na dole

biaa. Odwok, z wyjtkiem drugiego i przedniej poowy

trzeciego piercienia bkitnych, ciemno niady albo ciemno

zielony z niebieskim odcieniem, tylko z czarnym podunym
paskiem po rodku grzbietu ; u niektórych 9 drugi i trzeci

piercie odwolva cakiem niady. Dolne przysadki cJ wi-

cej szerokie ni dugie. (Opis wedug Tiimpla).

D. c. 65 mi}t D. s. 45 niu).
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Wedug dotychczasowych spostrzee najdalej na pónoc w Ber-

linie i w okolicy Meklenburskich Strzeli zauwaany. W okolicy Nea-

polu. Koo Parya i w poudniowej Franc3'i. W Turcyi. W Praterze

we Wiedniu. W Tyrolu. W Szwajcaryi przy jeziorach w wikszej ilo-

ci. W Algierze i w Turkiestanie (Br. E. T.).

2. Genus Aeschna, 111. agnica*) Le.

Aeschna, Illiger Ent. Magaz. p. 126. (1802). — Aeshna
Fabricius (part.) Syst. Ent. (1775).

Ciao silne, r ó n o w i e 1 k i e. Oczy zoone na

wierzchu gowy na duszej linii z e t lv n i t e.

Skrzyda przeroczyste lub zabarwione, lecz

b e z p 1 am i s t e ; tylne u cf na tylnym b r z e g u n a-

sadowym l^towo wycite, u 9 z au kowane. Od-

wok z w y k 1 e p s t r o !> 1 a m lv o w a n y i k r e s lv o w a n y

u cf ZUS zko w a te mi n arolami po bolcach drugiego

przedniego piercienia odwoka.

== 41. Aeschna Juncecif Lin.

Libellula juncea, Lin. Syst. Nat. pag. 544. (1758).

Aeschna caucasica, Sel. (Sel. H. pag. 300.).

(Charp. Lib. Europ. Tab. XX. c^ Q — T. Taf. IX. cf )•

Thorace brunneo, in antica parte vittis duabus an-

gustis flavis, nigro marginati. Sectore nodali media j^te-

rostigmati 'propiori. Segmento tertio abdominali in duo-

biis sezis coaretato. Appendicibus analibus superioribus

brunieis ; 7na?'is laneeolatis, supra j)aullulnni striatis, po-

litis, feminae laneeolatis, modice aeutis.

U cT wargi óte, czoo i ciemi zielono óte, na \vierz-

cliu czoa czarna plama w ksztacie litery T lub grzybka.

*) Polskie nazwy w spisach ME. i Dz. P. wymienionych w li-

teraturze dla Aeschna, Fab. Szklarek i dla Brachytron, Evans. s
przestawione, poniewa nazwa agnica jest wicej uywana dla ozna-

czenia dawniej niepodzielnego rodzaju Aeschna.
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Trójkt zagowia óty. Pier i to odwolca niadawo óto
rude. Przód piersi z dwoma podtunemi, zielono óltemi

l<:resami, Itady l)o]v piersi z dwoma ul^ionymi, ótymi pa-

slvami w czarnej oprawie. Nogi czarne, tylco przednie uda

wicej ni przez nasadow poow czerwonawe. Midzy-

scrzyde zielono i niebieslvo plamkowane. yl<:a naramienna

na przedniej krawdzi i j^lki poprzeczne na przedniej po-

owie óte, inne yki niade, Gazl^a wzekowa do rod-

kowej czci dugiego i wskiego, niado ótego z opalo-

wem odcieniem, znamienia zl)liona. Bonlva czarniawa, przy

nasadzie biaawa. Pierwszy piercie nasadowy odwoka po

wierzchu biaawo uwosiony, po rodku z podun ót
cres. Po wierzchu znacznie zwonego trzeciego piercie-

nia i na lvadym nastpujcym piercieniu a do ósmego

wcznie na przedniej poowie dwie poprzeczne óte lvre-

slvi i óte plamy bo bol^acli ; na tjdnej poowie po rodlvU

wierzchu dwie due niebieslvie plamy w czarnej oi3rawie,

cignce si take na dziewitym i dziesitym piercieniu.

Górne przysadki lancetowate, z wierzchu nieco czóenko-

wato wyobione, gadkie, óto niade z ostrym voniuszkiem,

dolne trójktne, z wierzcliu wyobione.

U 9 wystpuj nastpujce rónice: Czoo óte. Trój-

kt zagowia ciemno óty. Midzyskrzydle zielono óto
uplamione. Dwie niewyrane zielone kreski na przodzie tu-

owia. Na drugim piercieniu odwol^a w rodku óta linia

i na obu bokacli rozgaziona zielona plama ; na tylnej po-

owie po rodku od trzeciego piercienia do koca odwol^a

po dwie zielone plamy. Górne przysadki odwolva lanceto-

wate z zaokrglonymi Icocami.

cf D. c. 80 mm
\

^ ^ „.^ „o D. s. 50 mm.
9 D. c. 75—78 mm

J

Na pónocno wschodniej przestrzeni Galicyi przy stawacli i ba-

gnach, w dolinach rzek (Holosko wielkie koo Lwowa, Janów, Rawa,

Radwace kolo Sokala , Korzelice koo Przemylan w dolinie Gnilej
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Lipy. We wschodnich Karpatach i w reglach Tatr przy stawach To-

porowym, Smreczyslrim jakote przy bagnach; Kondratowa hala).

Lata towarzysko w licznych okazach na jednem miejscu, rozla-

tuje si take w lasach w pobliskoci wody, wzbija si do wysokoci

szczytów najwyszych drzew. Pora pojawu dotychczas nie zostaa

naleycie zbadana. Najwicej okazów schwytaem w drugiej poowie

lipca i w sierpniu. Koo stawu w Janowie zauwaaem postarzae

okazy latajce przez cay wrzesie.

Dnia 13. sierpnia zastaem przy Smreczyskim stawie w Ta-

trach uwijajce si pospou nad zwierciadem wody waki: Anax
imperator Leach., Aeschna cyanea Miill., SomatocJdora alpestris

Sel., jakote mniejsze: Symperum vulgatum L., flaveolum L.,

Pyrrhosoma nymphula Sulz., i midzy niemi w wikszej iloci

okazów Aeschna juncea, L. Poniewa bya to pora poudniowa

i soce wznoszce si nad szczytami drzew owiecao znaczniejsz

przestrze stawu, przeto ruch panowa bardzo oywiony midzy wa-
kami, za Aeschna juncea przecigaa swoje równowielkie rówie-

nice szybkoci i zwinnoci lotu. Nagle wysuna si chmura i za-

krya soce, a gdy pady pierwsze krople deszczu, jakby na dane

haso wszystkie waki pomykay w gszcz len lub zapaday w za-

rola i krzaki. Gdy chmura przesuna si i znowu zajaniao soce
napowrót wylatyway z lenej kryjówki, lecz tym razem nie od razu,

lecz osobno jedna po drugiej, jakby niedowierzay, czy znowu deszcz

ich nie sposzy. Objaw ten wiadczy o nadzw^^czajnej czuoci waek
na zmiany atmosfery.

W okolicy Gdaska i Królewca w Wielkopolsce , Królestwie

Polskiem. Na lsku (Sel. H.). W okoUcy Kamieca podolskiego

(Bel.). Koo Petersburga (Sel. H.). W okolicy Kazania w Rossyi

(Sel. H.). Koto Kupiaska w Charkowskiej gubernii w Rossyi (Jar.).

W Szwecyi od czerwca przez ródlato rzadka (Johans.). W Finlan-

dyi w wielu okolicach (His.). W Anglii i na staym ldzie w kra-

jach górskich caej Europy i w Syberyi rozsiedlona (Br. E.).

Okazy krajowe w rónych okolicach schwytane róni si wiel-

koci i ksztatem odwoka tak u c^ jak u $.

O 42. Aeschna suainata, IMiill.

Lihellula suamata, Miill. Fauna Fridr. p. 62. (1764).

Lib. caerulea, Strom.

Aeschna horealis, Zett. (Sel. Brau. — Dz. P.).
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Contagione oculorum aliuanhim, longiori, uam
triangulum ocGijtale. Thorace fusco b7'unneo, antice vit-

tis duabus pawis, in lateribus vittis duabus angustis,

flezuosis, cae7'uleis. Sectore subnodali medium pterostigina

post biramoso, ramo jjrimo tenuiore. Pterostigmate oblongo

fusco, membranula nigricante. Abdomine caeruleo - macu-

lato, segmento tertio in mar valde, in femina modice

coarctato. Appendicibus analibus superioribus ma7'is apice

obtusis, infra tubereulo basali munitis. (Johans. pag. 77.).

Górna warga óta, na dole i po bokach czarno ob-

rzeona. Na wierzchu czoa z czarn plam w ksztacie li-

tery T albo grzybka. Tuów rudo lnicy, na przodzie

z dwoma maymi, zielonymi lub bkinymi, na kadym boku

z dwoma szerszymi, tak samo ubarwionymi, paskami. Nogi

ciemno niade, tylko uda i piszczele zewntrz óte. Mi-

dzyskrzydle bkitno plamkowane. Gazka podwzekowa
za rodkiem znamienia na dwa konary podzielona, z któ-

rych przedni jest cieszy i niky. Znami ukono czworo-

boczne, niade. Bonlva caa czarniawa. Odwok ciemno

niady, na trzecim piercieniu wicej u cf ni u $ zwony

;

pierwszy piercie po bokach óto uplamiony z niebiesk

tyln krawdzi ; drugi piercie niebieski z dwoma po-

przecznemi, ótemi Icreskami; trzeci piercie niebieski

z czarn kresk po rodku i z dwoma stalowemi plamkami,

czwarty do siódmego niebieski z ciemnemi kreskami po

rodku ; ósmy niebieski z oszczepowat ciemn plam ; dzie-

wity i dziesity piercie przewaajco niebieski, zwasz-

cza na przedniej czci. Górne przysadki cf niade, tak du-

gie jak dwa kocowe piercienie, lancetowate, wewntrz

z rzadka uwosione, garbkowate przy nasadzie i z ostro-

krawdzist podun listewk; dolne trójktne z ucitym

wierzchokiem, przy nasadzie szeroliie. Górne przysadki 9
lancetowate tak dugie jal<: dwa kocowe piercienie.

D. c. 60 mm D. s. 43 mm.
8
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Waka ta dawniej jest ju znan jako rozpowszechniona na lsku
(Sel. H. pag. 121.).

W Laponii jest pospolit i spostrzegan dnia 16. i 28. czerwca

koo miasta Umea (Zett. Sel. H.). W Skandynawii rozpowszechniona

(Johans.). W Finlandyi w kilku okolicach zauwaana (His.). W An-

glii , Alpach , Bawaryi , Karyntyi , Tyrolu ; w Syberyi prz}' rzece

Wilnie (Br. E.).

Jako mieszkanka górskich krajów z wszelkiem prawdopodo-

biestwem odszukan by moe w Tatrach , do gór lska przjie-

gajcych*).

= 43. Aeschna coluherculus, Harr.

Libellula coluhercnlus, Harr. Exp. Engl. Insect. t. 2. (1782).

Aeschna mixta, Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. (1805). —
(Charp. — Sel. — Brau. — N. E. — Dz. P.).

Aeschna alpina, Sel. (Sel. H. p. 125. — Mey. D. pag.

340. — Brau. E. pag. 36. (298).

(Charp. Lib. Europ. Tab. XIX. c^ C et app. o — T. Taf.

vni. c^9).

In vertice frontis macula fiigra T expressa. Thorace

brunneo ; in fronte vittis duabiis angusis brevibus cae-

ruleo flavis, latiot^ibus vittis duabus lateribus flavis. Sec-

tore nodali externo pterostigmati propiore. Appe^idici-

bus analibus sype7'io?'ibus maris subtus nudis , feininae

segmentis duobus ultimis longio7'ibus.

Wargi, czoo i szczyt ciemienia óte. Plama czarna

w ksztacie litery T na wierzcliu czoa wyrana z czarn

nasad ciemienia zczona. Tuów cay óto niady, na przo-

dzie z dwoma wslvimi l^rótliimi, modro ótymi, po bolvacli

z clw^oma szerszymi, iil<:onymi, ótymi pasliami. Midzy-

skrzydle modro iiplamione. Nogi czarne, tyll^o uda zewntrz

czerwonawe. Gazl^a wzekowa do zewntrznego znamie-

nia zbliona. ylva naramienna óta, nieli:tóre ylci po-

*) Po naleytem sprawdzeniu okazao si, e okaz z Toporo-

wego stawu w Tatrach w zbiorach Akademii Umiejtnoci znajdujcy

si (Dz. P.) jest samic gatunku Aeschna juncea Lin.
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preczne ciemno óte, reszta yek czarna. Sltrzyda prze-

roczyste. Znami óto niade. Bonica caa czarniawa. Od-

wolv u (^ rudawo niady z czarnym odcieniem, na trzecim

piercieniu zwonj^; na pierwszym piercieniu ])o l)ol\:acli

óto plamlvOwany, na drugim j)o rodl<:u ze strzalvowat,

prawie trójl<:tn plam, na li:adym dalszym piercieniu do

lvoca parami sino niebiesl<:icli l\:reselv i niebiesl<:icli plam

opatrzony. Odwok 9 óto niady; na pierwszym piercie-

niu po l)olvacli, na drugim po rodl<:u ze strzalvOw ót
plam; na kadym dalszym piercieniu do koca po wierz-

chu po parze ótycli plamek lub poprzecznych kresek.

Górne przysadki cf lancetowate z ostrym koniuszkiem,

z wierzchu niewyobione, na spodzie gadkie, bezzbne.

Górne przysadki $ wsze ni u cf, dusze ni dwa ko-

cowe piercienie.

D. c. 60 imn D. s. 38 mm. (u najmniejszych okazów).

Jedna z najpospolitszych zagnie w caej Galicyi rozsiedlona.

Jawi si od poowy sierpnia do poowy padziernika. W najwikszej

iloci lata w zalesionych jarach wyyny podolskiej jakote w wwo-
zach i parowach górskiej krainy Karpat, skupia si w gromadki la-

tajce w szybkich zwrotach do wysokoci szczytów najwyszych drzew;

przebywa najchtniej w pobliskoci potoków otoczonych lasami.

W wikszej ni w innych latach iloci pojawia si w r. 1888

na podgórzu wschodnich Karpat w okolicach Koomyi i w nastpu-

jcym r. 1899 w okolicy Czerniowiec. Wedug innych poda poja-

wia si take w innych okolicach Galicyi w niezwykej iloci. Objaw

ten wykazuje, e agnica ta odbywa czsto gromadne wdrówki.

Na caym obszarze krajów od Królewca do Wiednia; w poud-

niowej Rossyi midzy Wog a Uralem (Sel. H. pag. 154.). W gu-

berniach Charkowskiej i Potawskiej w Rossyi w wieo wylgych
okazach ju w lipcu zauwaana ; lata w sadach i lasach take po za-

chodzie soca a do koca wrzenia. W Moskiewskiej gubernii (Rd.

2.). W faunach Szwecyi, Finlandyi , Laponii, Sardynii i Korsyki

brakuje, zreszt w innych krajach Europy rozlegle rozsiedlona.

W Algierze, Syberyi i na stepach Kirgizkich (Br. E.).
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= 44. Aeschna affinis, Lind.

Aeshna affinis, Lind. Opusc. Scient. (1823).

(Lind. Tab. 4. fig. 2. — Char p. Lib. Europ. Tab. XVIIL

C^" 9 et app. cf. — T. Taf. X. cf et abd. 9).

Structura ut colubercubis Harr., colore pallidiori.

Fronte thoracis brunnea, vittis duabus angustis caeruleis,

lateribus viride flavis, lineis duobus subtus raniosis ni-

gris. Appendicibus analibus superioribus maris subtus uno

dente basali ; feminae segmentls duobus ultimis aeque

longis.

Do colubereulus Harr. bardzo podobna, lecz nieco

wiksza i nieco janiej ul)arwiona. Oczy modre, n 9 zielone.

Przód tuowia óto niady, z dwoma wskimi, modrymi pa-

skami, po bokach zielono óty, z dwoma na spodzie rozga-

zionymi, czarnymi paskami. Odwok u (^ czarno zabar-

wiony z niebiesk strzak przez rodek prawie na caej

dugoci drugiego piercienia i od drugiego piercienia do

koca niebiesko plamkowany z cigncemi si rzdem pa-

rami niebieskich plam przed tyln krawdzi kadego pier-

cienia. Górne przysadki cf z jednym zbem przy nasadzie.

Odwok 9 rudo niady, óto plamisty i kreskowany na ka-

dym piercieniu; górne przysadki tak dugie jak dwa ko-
cowe piercienie.

D. c. 60 tnm D. s. 40 mm.

W pobliu stawów i bagien na pónocnej nizinie Galicyi wscho-

dniej rozpowszechniona, lecz tylko w niektórych latach w wikszej ilo-

ci zauwaana. Mianowicie pojawia si w lecie 1866 r. w Hoosku
wielkiem koo Lwowa w znacznej iloci. W okolicach Janowa, Luba-

czowa, Rawy, Radwanice na pónocnym niu i Skay nad Zbruczem

na Podolu spostrzegana. Jawi si od lipca do pierwszych dni wrzenia.

agnica ta najwicej lata bhsko gazi drzew i wciska si mi-
dzy konary i szpilki drzew szpilkowych szukajc zdobyczy, przy-

czem zawisa na jednem miejscu i drganiem skrzyde stara si utrzy-

ma w równowadze. W locie jest szybk i zwinn wicej ni pokre-

wne gatunki, dlatego nie atwo daje si pochwyci.
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Na lsku (Charp.). Midzy Wog a Uralem (Kvers.). W gu-

berniach Charkowskiej i Potawskiej w Rossyi od koca czerwca

przez lipiec i sierpie (Rd. 1. 2.). W Szwajcaryi pospolitsza ni
coluhcrculus Har. i w niektórych latach w wikszej iloci (Mey.

D.). Tylko w niektórych krajach poudniowej i poudniowo wschod-

niej Europy rozsiedlona; w Algierze i Turkiestanie (Br. E.).

G Aeschna constrica, Say.

Aeshna constrieta, Say, Journ. Acad. Phil. p. 11. (1839).

Aeschna constrieta, Hag. Neur. Nord. Amer. p. 123. (1861).

Aeschna palmata, Hag. Stettiner ent. Zeit. (1856).

Aeschna a?'undinacea, Sel. Ann. Soc. ent. Belg. (1872).

Koo Irkucka w Syberyi, w Kamczatce i pónocnej Ameryce.

O Aeschna serrata, Hag. Stett. ent. Zeit. (1856).

Na stepach Kirgizkich (Kirb. S.).

O Aeschna crenata, Hag. Stett. ent. Zeit. p. 369. (1856)

pag. 97. (1858).

Aeshna eremita, Scudd. p. 213. (1866).

Aeschna e7'emitica, Hag.

Opis : De Selys-Longchamps et Mc. Lachlan, Materiaux pour

une Faun Neuropterologiue de 1'Asie septentrionale, Bruxelles 1872.

W okolicy Irkucka w Syberyi przy rzece Wilna i w pónocnej

Ameryce (Kirb. S. — Br. E.).

O 45. Aeschna ynaocima, Heikel.

Edward Hi singer: Aftryk ur pro Fauna Fennica Notiser.

3. Haft pag. 117. Helsingsfors (1861).

Similis jimceae, sed differens magnitudine nonnildl

majore et cq)pendicibus analibus maris su2?ra serrulatis,

abdominis segniento tertio feminae non coustiHco appen-

dicibusgue analibus angustis lanceolato attenuatis acu-

tioribus. (O. A. Heil^el.),

Wedng opisn autora podobna do juncea Lin., lecz

nieco wiksza. Niebieskie plamy na wierzcliu trzeciego pier-

cienia odwoka na wsidej ciemnej przedziace ze sob
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zetknite. Górne przysadki cf na wierzchu pikowato rze-

bione. Trzeci piercie odwoka $ nie zwony, górne przy-

sadki lancetowato wyduone, ostrokoczyste.

D. c. 86 mm, D. s. 53 mm.
D. odwoka 60 'inm. D. przysadlvów 6 mm.
W lipcu i sierpniu koo jeziora Lojo w Finlandyi odszukana

w wielu okazach (His.).

= 46. AescJma cf/anea, Miill.

Libellula cyanea, Miill. (1764).

Aeshna maculatissmia, Latr. (Charp.).

Aeschna juncea, Charp.

(Charp. Lib. Europ. Tab. XXIII, cf $ — T. Taf. IX. c^ §).

In vertice frontis macula nigra T basi mi?ius clara

Thorace antice duobus maculis ovalis, viride flavis , in

lateribus linea nigra .^nbfus ramulosa. Pterostigmate brevi,

7iigro. Ajrpendicibus anaiibns superioribus maris supra

cavaticis, nigro marginatis, bicoloribus.

Wargi i czoo óto zielone; górna warga czarno ob-

rzeona. Na przód zie czoa pozioma czarna kresa, na wierz-

chu czarna plama w ksztacie litery T czyli grzybka, z nie-

wyranym trzonkiem. Tuów z przodu rudo niady z dwoma
owalnemi zielono ótemi islamami, po bokach zielony i óty,

z ukon, rozgazion czarn kres. Nogi czarne, tylko

przednie uda biaawo paskowane. Midzyskrzydle óto plam-

kowane. yki skrzyde czarne, yka naramienna niada.

Gazka wzekowa do wewntrznego znamienia zbliona.

Znami krótkie, óto niade. Bonka biaa, na spodzie czarna.

Odwok u cf niado czarny, na trzecim piercieniu znacz-

nie zwony, od pierwszego do koca siódmego piercienia

po wierzchu zielono, po bokach niebiesko plamkowany, na

trzech kocowych piercieniach tylko po wierzchu zielono,

kreskowany i niebiesko plamkowany; niebieskie plamy po

wierzchu jak u innych gatunków nastpuj w parach przed

tyln krawdzi piercieni. Gónifi przysadki cf po rodku
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rozszerzono, po wierzchu wyobione , wewntrz biae, ze-

wntrz czarno uramlvOwane, zatem dwubarwne, na Icocacli

zauliowane, z ostrym koninszlviem,

Odwolc u 9 ótawo niady z czarnym odcieniem na

trzecim piercieniu nieco zwony; od drugiego piercienia

do lvOiica po bolvacli óto uplamiony, a od trzeciego do

ósmego wcznie piercienia na przedniej poowie parami

trójktnycli ótj^cli plamel^ upamiony. Górne przysadl<:i 9
skalpeowate, zaostrzone, prawie tale dugie jak dwa l<:o-

cowe piercienie.

D. c. 76 mm D. s. 50 nim.

Po caej Galicyi, we wszystkici okolicach, tak na równinach, ja-

kote w pagórkowatej i górskiej krainie zwaszcza na lesistych obsza-

rach, rozpowszechniona. Na Podolu w jarach lasami poszytych. Naj-

wicej pospolita miejscowociami w górskiej krainie Karpat. W Ta-

trach w reglach.

Nie lata towarzysko , lecz pojedynczo na liniach
,

polankach,

nad drogami i ciekami ródlenemi i najczciej wzdu biegu po-

toków. Snuje si na pewnej przestrzeni tam i napowrót, zwykle bar-

dzo nisko nad ziemi lub nad powierzchni wody. W przeciwiestwie

do innych zagnie, garncych si do miejsc nasonecznych, przebywa

w miejscach cienistych, w krzaczystem poszyciu lub zadrzewieniu. Na

bezdrzewnych stepach trawiastych lub kowych obszarach koczuje

nad oczeretami lub bagienkami okolonemi drzewami, krzewami albo

burzanami. Spostrzega si j take stale przebywajc nad sadzaw-

kami w gajach, sadach i parkach. W towarzystwie liczniejszem lata

przy zadrzewionych brzegach stawów. Poczwarka yje nietylko w sta-

wach i bagnach, lecz take w maych bagienkach i nawet kauach,

z deszczowych opadów powstaych.

Pojawia si od pierwszych dni lipca do najpóniejszej jesieni,

miano^^^cie do pierwszych przymrozków.

W Ivrólestwie polskiem (Sel. H.). Na lsku (Schneid.). W oko-

Hcy K^azania w Rossyi (Sel. H.). W spisach Charkowskiej i Potaw-

skiej gubernii w Rossyi nie wykazana. W Szwecyi do koca sierpnia

(Johans.). W Finlandyi (His.).

Z w}'jtkiem Grecyi, Korsyki i Laponii rozsiedlona po reszcie

Europy (Br. E.).
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= 47. Aeschna grandis. Lin.

Libelhda grandis, Lin. Syst. Nat. (1758).

(Charp. Lib. Europ. Tab. XXIV. 6" 9- — T. Taf. X. c^^

et abd. 9)-

Yertice frontis non exp?'esso 7naculata. Lateribus tho-

racis vittis duabus viride flavis. Alis flavescentibus ; sec-

tore nodali medio pterostigmati propiore; pterostigmate

angusto, rufo brunneo. Abdoniine raro niaculato.

Wargi, czoo, ciemi i trójkt zagowia rdzawo óte

;

wierzcli czoa z niewyran, ulvOwat, wslc, niad plam.

Tuów rudo niady, po bokacli z dwoma ukonymi zielono

ótymi i^askami, czarniawo obrzeonymi. Nogi rudo niade.

Midzyskrzydle z czterema niebieskiemi plamami przy nasa-

dzie skrzyde. Skrzyda rdzawo óto zabarwione. Znami
wskie, rdzawo niade. Bonka biaawa na dole szara. Od-

wolc u c? rudo niady, na trzecim piercieniu zwony, od

trzeciego do koca przedostatniego piercienia parzysto nie-

biesko plamkowany i od drugiego piercienia poprzecznie

óto kreskowany. Górne przysadki cJ' lancetowate, gadkie

nieco ciemniejsze od ta odwoka.

Odwok u 9 óto niady, od drugiego do ósmego w-
cznie piercienia poprzecznie óto kreskowany i tyll\:o na

drugim piercieniu z dwoma niebieskiemi plamami.

(^ D. c. 78 7nm
\

r^ T\ na f
D. s. 50 mm.

9 D. c. 7Qmm
j

agnica ta wpada w oko midzy innemi pokrewnemi agni-

cami rdzawo ótem zabarwieniem skrzyde; oywia okolice latajc

wysoko ponad wierzchokami drzew. Spotyka si j take nad ocze-

retami i anami zbó na stepach trawiastych. Po caej Galicyi w pe-

wnych okolicach, najwicej przy stawach i bagnach rozpowszechniona,

zwykle na osobnoci, lecz przy wikszych stawach równin i w gór-

skiej krainie Karpat w wwozach , w których przepywaj potoki,

w druynach zoonych z kilku okazów na jednem stanowisku. Lot

tej agnicy powolny. Unosi si wysoko jak ptak drapieny,

raz zawisajc na jednem miejscu przez dusz chwil, to znowu py-
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wajc w powietrzu posuwisto, a ujrzawszy zdobycz lub samiczko

zmienia lot na szybko strzay i w zygzakowatych lub esowatych

zwrotach spuszcza si nagle z wysokoci.

Samice podczas skadania jaj okraj brzegi stawów i wybie-

raj do usiadu sterczce nad powierzchni wody rolinne licie lub

badyle, na kt(3r}'ch usladaj i zgiwszy w kabk odwok kocem
wyszukuj miejsca w rolinach do nakucia ostrem pokadekiem,

z którego za naskórek rolinny zsuwaj jaja.

Najliczniej zauwaana przy stawie w Janowie, Wulce Poturzyc-

kiej
,

przy stawach w reglach Tatr i we wschodnich Karpatach

;

w mniejszej iloci przy oczeretach na Podolu koo Czortkowa, a po-

jedynczo w innych okolicach Galicyi. Jawi si na doach od ostatnich

dni czerwca po koniec wrzenia, w górskiej krainie przez sierpie.

W Królestwie polskiem (Sel. H.). W guberniach Charkowskiej

i Potawskiej w czerwcu i lipcu, jakote w okolicach Dorpatu, Kaza-

nia, przy rzece Wodze w Rossyi (Rd. 2. — Sel. H.). W Szwecyi

rozpowszechniona w hpcu i sierpniu. Take w Laponii (Zett.). W Fin-

landyi przy jeziorach (His.). W Szwajcaryi w niektórych okohcach,

lecz w Alpach niezauwaana (Mey. D.). Oprócz powyszych krajów

we Francyi, Anglii, Belgii, Holandyi, Niemczech, Styryi, Tyrolu, na

stepach Kirgizkich (Br. E*),

Z powyej przytoczonych dat rozmieszczenia wynika , e jest

mieszkank pónocnej i rodkowej Europy i przylegej zachodniej Azyi.

= 48. Aeschna isoceles, Milll

Libellula guadrifasciata, var. /? isoceles, Miill. Nova Acta.

Leop.-Carl. III. (1767).

Aeshna rufescens, Lind., Sel. (Ramb. Br. — Dz. P.).

(C h a rp. Lib. Europ. Tab. XXV. c^ $ — T. Taf. X. 9 et abd. ^).

Yertice frontis linea transversali nigra. Alis hyali-

nis, sectore nodali eztemo 'pterosUgifnati -propiore. Lateri-

bus thoracis viUis duabus brevUms , viride flavis. Seg-

mefito secundo abdominis macula hastulata, flava; reli-

quo abdomine obscui^o.

Wargi, czoo i trójkt zagowia óte. Na szczycie czoa

poprzeczna, czarna l^resa. Szczyt ciemienia óty, nasada

czarna. Tuów óto rudy, po bol^acli na spodzie z dwoma
l<:rótlvimi, zielono ótymi pasl<:ami. Uda nóg czerwonawo
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óte, piszczele i stopy czarne. Skrzyda przeroczyste, przy

nasadzie zwaszcza tylne okoo bonki, szafranowo óto za-

barwione. yki czarne; naramienna na przodzie ótawa.

Gazka wzekowa do zewntrznego koca znamienia zbli-

ona. Znami niado óte. Bonka dna, czarniawa. Odwok
na trzecim piercieniu u cf zwony, óto rudy, po wierz-

chu drugiego i^rawie caego piercienia z podun, strza-

kowat, siarkowo ót plam, bez dalszego jasnego ubar-

wienia, niewyranie czarno kropkowany i kreskowany. Górne

przysadki <^ z ostrymi kocami, z jednym zbem na spo-

dzie przy nasadzie. $ róni si od cf nieco janiej ubar-

wionem tem ciaa, jakote krótszemi i wszemi górnemi

przysadkami.

cf D. c. C>%—10mm I

„ -p. _„ D. s. 46 mm.
9 D. c. 73 7nm

\

Okoo stawów i bagien po Galicyi wschodniej tak na nizinach

i równinach, jakote w okoUcach pagórkowatych i górskich rozpo-

wszechniona.

Jawi si towarzysko od ostatnich dni maja przez cay czerwiec,

a w niektórych okohcach jeszcze take w cigu hpca ; ale ju prze-

starzaa. (Okohce Lwowa, Rawy, Lubaczowa, Sokala, Przemylan,

Czortkowa, Koomyi z podgórzem). Po wylgu z poczwarki zalatuje

na porby i polanki ródlene, a pod koniec pojawu stale przebywa

blisko wody, przelatujc nad jej powierzchni i usiadajc najchtniej

na trzcinie lub sitowiu.

W Królestwie polskiem rzadka (Sel. H. pag. 267). Na lsku
(Charp.). W guberniach Charkowskiej i Potawskiej wRossyi w czerwcu

w pobliskoci wody (Rd. 1. 2.). Midzy Wog a Uralem (Evers.).

W Szwecyi podczas ródlata (Johans.). Na Wgrzech (Sel. H.).

Z wyjtkiem Korsyki, Hiszpanii, Laponii i Finlandyi po reszcie Eu-

ropy rozsiedlona; w Mingrelii (Br. E.).

= 49. Aeschna viridis, Evers.

Aeshna viridis, Evers. Buli, de la Soc. Natur, de Moscou.

p. 242. (1836).

Aeschna aesfwa, Hansem.

Aeschna vi7'ens, Charp.
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(E vers. Buli. de la Soc. Natur, de Moscou Tab. 2. fi"-. 1. —
Charp. Lib. Europ. Tab. XXII. d" ?• — T. Taf. X.

9 et abd. rf ).

In 7)ertice frontis macula nigra T basi angusta. Tho-

race viridi, antice marginibus fuscis bipartito, lateribus

immaculato. Costa vividi. Abdomine uaris patUm, fmni-

nae praestante viridL Appendieibus analibiis superioribus

fjicwis iniis raro ])ilosis.

Wargi óte. Czoo jasno óto zielone, na szczycie

z czarn j^lam w l^sztatcie litery T z niewyranym, ws-
lviin trzonkiem. Ciernie w czarnej, rozgazionej osadzie, po

obu bovacli z czarn :res ; szczyt ciemienia i trój<:t za-

gowia óte. Pier trawiasto zielona, na przodzie ramko-

wat, brunatn obwódlv na dwie boczne czci przedzie-

lona, po bocacli bez plam lub kresek. Nogi czerwono niade.

Midzyskrzydle zielono plamlvOwane. Skrzyda niadawo

zamglone; yka naramienna zielona, inne ylci czarne. Zna-

mi wskie, dugie, rudo niade. Bonica siwa. Odwok cf

rudawo brunatny, na trzecim piercieniu zwony; pierw-

szy piercie zielony z brunatn plam po rodku, drugi

na przodzie zielony, na tyle i po bokach niel)iesl<:o plam-

kowany, z brunatn przedziak po rodku ; dalsze a do

koca odwolca parami niebieskich plam po rodku przed

tyln krawdzi i niebieskiemi plamami po l)okacli opatrzone.

Górne przysadki cT skalpelowate, na kocacli tpe, we-

wntrz krótko uwosione, zreszt gadkie, ciemno niade;

dolne w rodku niebieskawe. Odwok 9 janiej brunatny,

zielono paskowany i plamkowany. Górne przysadki 9 tak

dugie jak dwa kocowe piercienie, jednostajnie wskie.

D. c. Q8m?n D. s. 44 Dfm.

Jawi si wycznie tylko po stepowo trawiastych dolinach rzek

i przy stawach niektórych okolic w pónocnej czci pónocnej niziny

Galicyi wschodniej. (W okolicy Lubaczowa i Oleszyc przy rzece Lu-

baczówce i okoo przylegych bagien i stawów. W okolicy Sokala

nad Bugiem i okoo stawów i bagien). Lata stale nisko nad trawi-
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stym kobiercem lub nad zwierciadem wody, lecz nie zalatuje w zwarte

drzewostany. Pojawia si tam, gdzie wystpuje, zwykle w liczniej-

szem towarzystwie do tego samego gatunku nalecem. Nie przestaje

lata, jak inne waki, po zachodzie soca, lecz jeszcze podczas wie-

czornego mroku, gdy ju nawet dopatrze jej nie mona, furkocze

skrzydami midzy nadwodnemi zarolami. Jawi si od poowy lipca

po koniec sierpnia.

W Królestwie polskiem rzadka. W okolicy Gdaska. Na lsku
(Sel. H. pag. 129.). W Charkowskiej gubernii w okolicy Kupiaska

w Rossyi (Jar.). W okohcy Sztokholmu w Szwecyi w sierpniu (Jo-

hans.). Take w HoUandyi , Dalmacyi , Grecyi , na stepach Kirgiz-

kich , w Syberyi (Br. E.).

Waciw ojczyzn tego gatunku s zapade doliny rzek na ni-

zinach lub równinach krajów wschodniej Europy i zachodniej Azyi

rozpooone.

3. Geniis Brachytron, Evans. Szklarek Waga.

Brachytron, Evans, Brit. Libell. (1845) — Aeschna,
Charpentier (Sel. Hag. — Brau. N.).

= 50. Brachytron hafniensef Miill.

Libellula hafniensis, Miill. Fauna Fridr. n. 542. (1764).

Aeschna pratensis, Sel. (Sel. H. pag. 113).

Brachytro7i yermale, Evans.

Aeschna pilosa, Charp.

(Sel. M. PI. 2. fig. 16. app. an. cf —Charp. Lib. Eu-

rop. Tab. XXI. cf 9 — T. Taf. VIII. d" 9)-

Corpore piloso. In vertic6 frontis macula nigra T ex-

pi^essa. Contagione oculorum vix longiori, nmti triangu-

liirti occipitctle. Lateribus thoracis viride flais, nigro li-

neatis. Sectore suhnodali sub intei^iore pterostigmate bira-

f)ioso. Pterostigmate praelongo.

Wargi i czoo zielonawo óte. Górna warga i czoo

czarno obrzeone, rodek czoa z poprzeczn, czarn prze-

pasli i z dwoma poprzecznemi, czarnemi kreslvami na dole.

Wierzcli ciemienia i trójl<:t zagowia niado óte. Na szczy-
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cie czoa plama czarna w ksztacie litery T, niewyrana,

trzonkiem z czarn nasad ciemienia poczona. Linia mio-

dzyoczna na wierzchu gowy zaledwie nieco dusza od trój-

kta zagowia. Przód tuowia rudo niady, z dwoma po-

dunymi, zielono ótymi pasl^ami. Nogi czarne. Skrzyda

u 9 bardzo czsto cae, wyraniej na przedniej czci, óto
zamglone. Znami wskie i dugie, ciemno óte. Gazlva

podwzelvOwa pod wewntrznem znamieniem na dwa ra-

miona rozgaziona; yka naramienna ótawa, inne czarne.

Bonka biaa. Cae ciao z wyjtkiem ócz gsto uwosione.

Odwok walcowaty, ku kocowi zwolna coraz wszy; u cf

po grzbiecie i po bokaci niebieskiemi, u $ ótemi plamkami

i kreskami gsto upstrzony. Górne przysadki cf i 9 wskie

i dugie, cf' wewntrz uwosione, przed ostrymi kocami

nieco szersze, po wierzchu z listewkowatym przyrostkiem.

D. c. 60—62 mm D. s. 39—41 mm.
Po caej Galicyi tak na nizinaci i równinaci jakote w pagór-

kowatycli pasmach i na podgórzu wsciodnici Karpat rozpowszecli-

nion3\ Jawi si towarzysko, przy stawacli i bagnacli, w dolinacli rzelc

w znacznej iloci od polowy maja po koniec czerwca.

Polatuje najwicej nad zarolami nadbrzenemi lub wodnemi,

zalatuje take do okolicznych sadów i parków lub w razie odpowied-

niego nawodnienia stale w nich koczuje. Lata szybko do poowy wy-

sokoci drzew wysokopiennych. Uganiajc za zdobycz napada take

na równowielkie pokrewne waki jak n. p. Miedziopiersie, które jako

mocniejsza zagryza.

W Królestwie polskiem i w ^ Wielkopolsce (Sel. H,). W oko-

licy Kamieca podolskiego (Bel.). W gubernii Charkowskiej w oko-

Ucy Kupiaiiska w Rossyi (Jar.). W Szwecyi take w okolicy Sztok-

holmu w czerwcu i lipcu (Johans.). We Francy i jawi si ju w kwie-

tniu (Sel. H.). W Szwajcaryi w wielkiej iloci przy jeziorach (Mey.

D.). Z wyjtkiem Korsyki, Sardynii, Hiszpanii i Laponii wszdzie

w Europie rozsiedlony. W Azyi mniejszej i Mingrelii (Br. N.).

Odmiana

= var. 9-

Fronte flava, wimaculata. Thorace anticeiminaculato.
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Midzy 9 na pónocnej nizinie Galicyi wschodniej ze-

branemi u niektórych okazów czoo jest jednolicie óte,

bez czarnej plamy T i bez czarnego obrzeenia, pier na

przodzie jednolicie rudo niada bez janiejszych jjasków.

III. Famiha Agnoiiidae.

tkowe.

A. Subfamiha Agrioninae.

witeziankowate.

1. Genns Agrion, Fabr. witezianka Now.

Agrion, Fabricius, Syst. Ent. (1775); Latreille Hist. Nat,

Crust. Ins. (1802). — Calepteryx, Leach, (Ramb. Brau. Dz. P.).

Budowa ciaa smuka, ciao metalowo lni-
ce si. Skrzyda ku kocowi ukowato zaokr-
glone, przy nasadzie niezwone, kabkowate,
zabarwione; znami faszywe uków k a zamana.

Eozliczne rodzaje tej podrodziny, odznaczajcej si jaskrawem

ubarwieniem i inne gatunki tego rodzaju , rozsiedlone s przewa-

nie w strefie gorcej, przyzwrotnikowej, caej kuli ziemskiej.

= 51. Agrion splendens, Harr.

Libellula splendens, Harr. Exp. Engl. Ins. (1877).

Calopteryz splendens, Harr. (Sel. Brau. — Dz. P.).

Calopteryx ludoviciana,' Ramb.

Agrion parthenias, Charp.

(Charp. Lib. Europ. Tab. XXXIII d" 9- — Harris, PI.

XXX. fig. 1. 3. — T. Taf. IX. (^ $).

Corpore in mar caeruleo viridique, in femina vwidi

nitente. Alis angustais, (antieis 10 nim latissimis), in

niare baH fineuc Jiyalinis; fascia media fusca, i7i mar
adnlto fusco caerulea ; in femina p,cllucide viridihus

,
pte-

rosiigniate fetninae dilatato, albo.
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Ciao cae jednolicie metalowo lnice z wyjtkiem

mdo czarnej gowy i brunatnych ócz, z odcieniami czcio-

wemi barwy u c? granatowej, u 9 jasno zielonej. Nogi

czarne, dugimi kolcami opatrzone. Skrzyda cf pi'^^y nasa-

dzie i na kocu przeroczyste, po rodku z szerok, niado

czarn, z wiekiem granatow, wstg ; 9 jasno zielone zam-

glone i uykowane, ze znamieniem faszywem, (t. j. po bo-

kach nioodgrodzonem biaem) na dole ukowato rozszerzo-

nem. Skrzyda bardzo gsto uykowane. Przysadki czarne,

u cf górne o poow dusze ni dolne ; u 9 f>l^i6 krótkie.

D. c. 46—48 mm D. s. 31—33 mm. Najwiksza szeroko

przednich skrzyde 10 mm.

Przy rzekach i potokach po caej GaKcyi, we wszystkich oko-

Ucach, w gromadkach rozpowszechniona ; na pónocnej nizinie przy

namuhstych rzekach w bardzo wielkiej iloci. Lata na brzegach

i usiada na osobnoci po krzewach, wikhnach i ozach.

Pospolita wszdzie od czerwca po za poow sierpnia, a w nie-

których okolicach nawet do poowy wrzenia. Samica podczas ska-

dania jaj zanurza si caa w wodzie , dlatego miewa skrzyda i od-

wok czsto zabocone.

W Królestwie polskiem, lsku i w Wielkopolsce (Sel. Charp.).

W okohcy K^amieca podolskiego (Bel.). W guberniach Charkowskiej

i Potawskiej w Rossyi od maja do cigu Kpca
;
przy zatokach rzeki

Suy w wielkiej iloci (Rd. 2.). W Szwecyi i Laponii w ródleciu

po koniec sierpnia (Johans.). W Finlandyi (His.).

Rozsiedlona po caej Europie z wyjtkiem Korsyki; w pónoc-

nej Afryce; w zachodniej i pónocnej Azyi. W Syberyi przy rzece

Wilna (Br. E. — Kirb. S.).

= 52. Af/rion virgo, Lin.

Libellula virgo, Lin. Syst. Nat. (1758).

Agrion virgo, Charp. Hor. Ent. (1825).
'

Calopteryx virgo, Ramb.

Calepteryz haemorrhoidalis, Evans.

Agrion festiva, Brulle (Grecia).

(Charp. Mon. Lib. Tab. XXXII. ^ 9 — Harris, Plat

XXX. fig. 4. 5. — T. Taf. XL cf 9).
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Corpore in mar caeruleo 'perv%dique, in femina vi-

ridiue nitente. Alis arcuatini dilatatis, in apice 7'otun-

datis (antieis 12 mm latissimis), in tnare caeruleis, ex-

trema apice hyalinis; in femina flavo nebulosis vel fii-

sco fumatis, pterostigmate feminae albo, augusto.

Budowa i barwa ciaa jak u splendens Harr., lecz 9

ciemniej, z wiekiem stalowo zielona. Poysk metalowy ja-

skrawszy ni u splendens Harr. Skrzyda ukowato roz-

szerzone, na koczynach zaokrglone; u (S" ciemno grana-

towe na samej koczynie przeroczyste; u $ cae jednostaj-

nie ótawo zamglone albo najczciej niejednostajnie za-

dymione jakby okopcone, czciowo mglisto przeroczyste

ze znamieniem faszywem biaem, wskiem.

D. c. d" 49 7nm 9 46—49 mm. D. s. c^ 32—33 mm 9
34

—

28 mm. Najwiksza szeroko przed, skrzyde 12 min.

Przy wodach stojcych jakote przy potokach i strumykach

w okolicach zadrzewionych. Rozpowszechniona po caej Galicyi. Lata

nad brzegiem wody zalatuje jednake na przedlesia, na porby,

polany i drogi ródlene, usiada po liciach lub szpilkach do nisko

najchtniej na krzewach ; zrywa si od czasu do czasu, a polatawszy

chwil znowu wraca na dawne stanowisko. Gdzie jedna koczuje tam

w pobliu przebywaj inne osobniki, lecz kady osobno. Przebywa

take w sadach i parkach nad sadzawkami. W okolicach pagórko-

watych i górskich liczniejsza ni na równinach. W górach zalatuje

do górnej granicy lasów.

Jawi si od pierwszej poowy, zwykle po 20-ym, maja do koca

lata, lecz wczeniej przestaje jawi si ni splendens Harr.

Samica tak samo jak u splendens Harr. zanurza si caa

w wod podczas skadania jaj. Przypadszy do brzegu czepia si no-

gami rolin w wodzie rosncych
,
posuwa si coraz gbiej a do

dna, wtykajc w przestankach koniec odwoka w szpary, w których

zabezpiecza jaja przed prdem fali. Po spenieniu tej czynnoci pu-

szcza si wolno z prdem wody i wydostawszy si na powietrze

z oboconym odwokiem i skrzydami polatuje jak przedtem. Pewna

cz samic ginie podczas tej wodnej przeprawy.

W Królestwie polskiem midzy Odr a Dun (Sel. H.). W oko-

licy Kamieca podolskiego (Bel.). W guberniach Charkowsldej i Po-
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tawskiej w Rossyi niezauwaana. W Szwecyi i Laponii od czerwca

do sierpnia (Johans.). W Finlaudyi (His.).

Z wyjtkiem Korsyki w caej P^uropio rozsiedlona ; w Azyi

mniejszej, Syberyi, Turkiestanie (Br. E.).

Odmiany.

Midzy osobnikami tego gatunkn spotykaj sio roz-

liczne odmiany z powodu rónego ubarwienia, jakote roz-

maitycli odcieni barw skrzyde, zwaszcza u samicy; rónice

te powtarzaj si najwyraniej na okazacli zebranycli w^ pe-

wnycli okolicach i krajach. S to odmiany przedstawiajce

si jako rasy, pewnym miejscowociom lub krajom waciwe.

jNIniej podlega takim odmianom gatunek sjilcndcns Harr.

Odmiany w tutejszo krajowych zbiorach znajdujcych si

okazów gatunku virgo Lin. wykazuj u samców albo ciem-

niej albo janiej granatow^o niebiesk barw skrzyde, które

na kocach s mao albo rozleglej przeroczyste, a niektóre

samce róni si jeszcze wicej ciemno, prawie czarno, niad
barw skrzyde zamiast zwykej granatowo niebieskiej.

niade lub czarniawe zabarwienie skrzyde u samicy

wystpuje na pojedynczych okazach w^ rozmaitej rozlegoci

i w^ rónych odcieniach, albo jako zadymienie, albo jako

oboczkowanie, albo jako tylko zamglenie, u niektórych oso-

bników^ tak dalece niew^yrane, e skrzyda w^ygidaj jakby

zupenie przeroczyste.

Jedn z wybitniejszych jest odmiana

:

= var. violacea, mihi.

Tab. III. fig. 15. 9.

Alis rufo ftiscis, violaceo nUentihus, apice late liyalinis.

Skrzyda u samicy rudawo brunatne, mienice si fio-

letowo, na koczynach rozlegle przeroczyste.

Odmiana ta pojawia si na pónocnej nizinie pónocno wscliod-

dniej Galicyi przy bagnacli i stawacli, ale nie zbyt czsto.

9
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B. Subfamilia Coenagrioninae.

tkowat.

1. Geniis Platycnemis, Chni']x Pióronóo' Kluk.

Platycnemis, Charpentier, Lii). Europ. (1840). Ramlnir,

Selys, Brauer.

Ciao wte. O d w o v p r a w i o j e d n o s t a j n i o

w h a 1" \\' i o D y, c i o m n i o j v r o s !<: o w a n y 1 u 1) u p am i o-

n y, P i s z c z o e d w u }> a r t y 1 n y e li n ó o- p r z y n a j ni n i oj

u s am c a r o z s z e r z o n e. Nogi cierniste. S lv r z y d a

przeroczyste; p ó 1 v a skrzyde, przewanie
czworoboczne; znami n I: o n i e c z w o i- o b o c z n e.

= 53. I*latycnet¥iis pennipes. Pall.

Libella pennipes, Pall. Reise (1771).

Agrion platypoda, Lind.

Agrion lacteum, Charp.

var. Agricn puella, Fabr.

var. Libellula albidclla, Viii.

var. Platycnemis PecchlaU, Sel.

(Charp. Lib. Europ. Tab. XLIII. f. 2. ^^ C — T. Tai.

V. d' 9).

Corporc nutris prueManic pallide cacrulro, fciiriiiar

viri(lL Capiic .^upra nigro, viUii^ (liialnis fraiism-f^dl/Iuis

('(leruJris rei riiidilnis vel alhidii^. Tliorace antiee aeneo

nigro, pellneJde lineaio. SegTnenUs ahdominis pimefis- dtt-

ohus nigris, antieii^ nigro Uneatis, frilms eitreinif^ nigro

iiiaeulatis.

U osobników ze zwykem nbarwieniem eiala l)arwa

u (^ modra, n 9 zielona przewanie. Gowa z wierzchu

czarna, mdo metalowa z dwoma jasnymi paslvami ; zago-

wie jasno nbarwione. Tnów aa przodzie czarny, z dwoma

n c^ modrawemi, u 9 zielonawemi kreskami, z którycli tylna

jest wsza i l<;rótsza; po bokacli pasek u c? modrawy u 9

zielonawy. Nogi sino biae, zewntrz cae z czarn l<^res; dwie
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pary tylnych piszczeli wiosowato rozszorzone. Znami na

skrzydach rudawo ótawe, wewntrz niado zamglone. Od-

wok u cf' najczciej modrawy, u $ zielonawy, na kocu
kadego piercienia z dwoma czarnemi kropkami, które

u niektórych okazów rozlewaj si w kreski ; rodek wierz-

chu przynajmniej trzech przednich piercieni podunie czarno

paskowany; trzy kocowe piercienie czarno smngowane

lub plamkowane ; u niektórych olvazów cay grzbiet odwoka

podunie podwójnie czarno paskowany. Górne przysadki

cf krótkie, grube, pateczlvOwate, dolne dusze, kabkowato
do góry zagite; przysadki 9 biaawe, krótkie, wyprostowane.

D. c. 36 mm D. s. 23 mm.

Przy rzekach i wikszych potokach o powolnym spadku po ca-

ej Galicyi i w Królestwie polskiem rozpowszechniony ; take przy

stawach, szczególnie przy groblach i dotokach. Wystpuje gromadnie

w znacznej iloci i w wiehi okoUcach nad rzekami na pónocnej ni-

zinie i na Podolu w Gahcyi wschodniej. W górskiej krainie przebywa

na podgórzu, lecz nie powyej 800 m n. p. m. W Pieninach i we

wschodnich Karpatach. W Tatrach nie zauwaany. Jawi si od po-

owy czerwca ^o za poow sierpnia. W górskiej krainie w ródleciu.

W okohcy Kamieca podolskiego (Bel.). W guberni Potawskiej

w Rossyi w maju. Przy brzegach rzeki Suy z jocztkiem sierpnia

(Rd. 2.), W Szwecyi w lipcu i sierpniu (Johans.). W Finlandyi (His.).

Rozsiedlony po caej Europie z wyjtkiem Laponii ; w Turcyi

azyatyckiej, take w Azyi mniejszej, Mingrelii (Br. E.).

Odmiany.

Z powodu rónych odcieni barw ciaa, zwaszcza od-

woka gatunek ten wicej ni inne tkowate (Coenagrio-

ninae), tworzy odmiany, odróniajce si od typowych ol\:a-

zów. Znane s stae ^powtarzajce si odmiany, u l^tórych

ubarwienie ciaa bywa : a) cielistem , I)) sino modrem, c) óto
Ijialem, d) róowo biaem, e) modro zielonem.

Najwybitniejsz odmian jesl:

-= tmr, lactea, Sel. (Sel. H. pag. 168).
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ThoracG antice anguste nigro fasciato, lineis duahufi

lateralihiis albis interpositifi. Abdomine lacteo, segmentis

nigro miiiiilatis, pniicHsiie duohus^ extremo don-talihiis,

nigris.

Róni si od innycli odmian biacm jak mleko ciaem,

szczególnie odwokiem, wsko czarno obrczkowanym na

tylnej krawdzi i z dwoma czarnemi kropkami na kocn
kadego piercienia.

Pojawia si bardzo czsto wród typowych okazów na pónocnej

nizinie Galicy i wscliodniej.

W Finlandyi z pocztltiem lipca (His.).

G 54. JPlatycnemis acutipennis, Sel. (Sel. H. pag. 104).

Platycnemis diversa, Ramb.

TiSiis in mar dilatatis , in femina non dilatatis.

Abdomine snpra aurantiaco vel roseo rufo, segmentis tri-

bus eztreniis lineis duplicihus 7iigris. Appendicibus supr-

7'ioribus maris basi dilatatis, apice hifidis.

Róni si gównie od pennipes Pall. ubarwieniem od-

woka, n cf z wierzchu róowo czerwonem czyli pomara-

czowom, u $ janiejszem.

Rozsiedlony w zachodniej i poudniowej Francyi i w pónocnej

Afryce (Sel. H. pag. 166.).

2. Genus Micronympha, Kirl). Tnica Dz.

Ischniira, Charpentier, Lib. Europ. (1840) (Sel. Hag. Brau).

Ciao w stosunku do skrzyde p r z e d u g i e,

przewanie ciemno ubarwione. Z a g o w i e z cl w o-

m a o k r g a w e m i
, j a s n e m i plamkami. Koniec

dziesitego piercienia odwoku samca wide-

lv o w a t V.



MICEONYMPHA. 1 33

== 55. 3Iic7'0}njnipha piirnllio^ Uharp.

Agrion pumilio, Charp. Hor. Ent. (1825).

Agrion aurantiaca, Sel.

(Charp. Lib. Europ. Tab. XXXIX (^ ^ et var. — Ram b.

PI. 7. fig. 4. d. 9 5. e var. aurantiacum).

Corpore nigro viridi, particulatim aeneo. Capite su-

pra maculis duahu^ rotundis, glaucis. Margin protkora-

cis culminato. Abdominis maris segmento octavo postice,

iionogue toto eganeis, segmento ultimo stipra postice bi-

fido. Abdominis feminae segmentis tribus anterioribus et

octavo i)t laterlbus flarls.

Pyszczek óty, górna warga czarna. Wierzch gowy
czarny z dwoma ovrgawemi, sinemi plamami; zagowie

óte. Tnów na przodzie czarny, po l^olcacli u cf niebieslvawy,

u $ óto pomaraczowy. Przedtnowie nieco pod lvtem da-

cliówvOwato wzniesione, po rodvn czarne^ jasno obrzeone.

Nogi biao sine u cf, biao óte n 9» czarno pasl<:owane.

Znami uvOnie czworoboczne, szersze ni dusze, u cf dwu-

barwne, u $ blado brunatne. Odwok cf po wierzchu czarno

metalowy; od trzeciego do siódmego wcznie piercienia

na i^rzedniej krawdzi z dwoma sino niebieskiemi kreskami,

ósmy piercie na tylnej czci, dziewity cay sino niebie-

ski; lvoniec dziesitego piercienia z widekowatym przy-

rostkiem. Górne przysadlvi cf czóenkowate, czarne, uwo-

sione; dolne haczykowato do rodka zal^rzywion. Odwoli

$ po wierzchu ciemno zielono metalowy, na spodzie i jjo

bokach trzech przednich i ósmego piercienia óty, krawd
tylna dziesitego piercienia nieco wypuka, gbol^o i wsko
wycita. Górne przysadki $ bardzo krótkie, stokowate, óte.

D. c. 29 mm D. s. 18 mm.

Rozpowszechniona po Galicyi wschodniej
,
jednake okohcami

rzadka i w maej iloci przy bagienkach kowych. (Hoosko kolo

Lwowa, Lubaczów, Dwinogród nad Dniestrem, okolice Koomyi).

W górskiej krainie Karpat niezauwaana.
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Od poowy czerwca po koniec sierpnia spostrzegana , lecz nie

w kadej okolicy o tej samej porze i przewanie w drugiej poowie

sierpnia.

W okolicy Kamieca podolskiego (Bel.). W umiarkowanej stre-

fie po rodkowej Europie rozsiedlona (Kirb. S.).

Odmiana

= var, aurantiaca, Sel.

Corpore aurantiaco, tliorace antice vitta lata nigra.

S to samice zwyrodniae (Iteteromorphes), pojawiajce

si midzy olcazami ze zwylcem ubarwieniem.

=- 56. llicfoni/mpJia eJegans, Lind.

Agriofi elegans, Lind. Opusc. Scient. (1823).

Agrion tuherculatum, Charp.

Ischnura elegans, Sel.

(Charp. Lib. Europ. Tab. XXXVIII, fig. 2. — T. Taf. II. cf 9)-

Capite ut pumilio Cliarp. Margine p?'othoracis tri-

partito, media parte crista ereeta. Abdominis maris seg-

mento primo et octaro caeruleis, deciio gibberoso ; femi-

nae segmento oetaro caerulco.

Wierzch gowy z dwoma ol\:rgaw^emi, sinemi plamami.

Przedtuowie w^yranie trójdzielne; rodkow^a cz w lvszta-

cie wzniesionej listewki w^yduona, nieco zagita. Prz(3d tu-

owia zielono czarny, mdo metalowy, z dwoma ii cf niebie-

skimi, u 9 ótymi paskami; boki tuowia u cf niebieskie,

u 9 óte. Nogi blado óte, zewnitrz czarno pasl<;owane.

Znami ukone, rów^no czw^oroboczne, w rodl^u czarniawo

zamione. Odwok po rodku cienki, w stosunku do skrzy-

de dugi. Wierzch odwioka cf metalowo czarny, na przed-

niej krawdzi piercienia z cienk ót obwódk i z nie-

bieskim przodem pierwszego i ósmego piercienia; koniec

dziesitego piercienia ze sterczcemi dwoma garbkami.

Górne przysadki cf bardzo krótkie, dolne dusze, na w^e-

wntrz haczykowato zal^rzywione. Wierzch odwoka C me-

talowo ciemno zielony, na przedniej krawdzi piercieni
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Z cienk, (')lt;i obwódk; ósmy l)ioi'cie Cciy niebieski, ii;i

spodnim Icocu z krótkim kolcem
;
górne przysadlvi ^ sto-

kowate, czarne.

1). c. 34 nnit I), s. 22 vini.

Rozpowszechniony po Galicyi wschodniej, lecz w wyszej krai-

nie górskiej niezauwaany. Jawi si w maoilociowych gromadkach

po podmokych brzegach stawów i bagien, najczciej na moczarowa-

tych kach, od koca czerwca po koniec sierpnia.

W okolicy Gdaska i Królewca w Królestwie polskiem. Na l-
sku (Sel. H.). W guberniach Charkowskiej i Potawskiej w Rossyi

(Jar.). W okolicy Kazania w Rossyi (Sel. H.). W Szwecyi w ród-

leciu okoo granic Laponii (Johans.). W Finlandyi koo Helsingfors

i w innych miejscowociach (His.). Z wyjtkiem Hiszpanii, Portu-

galii, Korsyki i Laponii wszdzie zreszt rozsiedlon}-. W Azyi mniej-

szej, Syberyi, Turkiestanie (Br. E.).

Odmiana

= var. aurantiaca, Bran.

Tab. IIL fig. 14.

Wyrodki samic (lieteroiiiorphes), tak samo jak u pa-

ndlU) Cliarp. pomaraczowo ubarwione, zdarzaj si u nas

rzadko miedzy typowo idjarwionymi osobnikami.

3. Genus Enallagma, Charp. Nimfa Kluk.

T y 1 n a k i' a w d }j r z e d t u o w i a j e d n o 1 i t a, o k r-
g o z a u k o w a n a. W i e r z c h gowy z d w oma o k r -
gaw m i, j a s n e m i p 1 a m a m i. T o od w o k a j a s n e,

c i e m n o o b r . c z k o w a n e.

= 57. Enallagma cyathlgerutnf Oiarp.

Ayrion (yyathigerum, Charp.

(C h a r p. Lib. Europ. Tab. XLn. fig. 1. cr9 — T. Taf. H. cf 9).

In (forso sef/meiti secnndi rnarls mamia spaulae

forntata, nujra; tertio seymento in extrenio nigro margi-

nato. Segjuento octavo feminae subtus spinoso.
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Wierzch gowy z dwoma krgawemi, jasnemi j^lam-

Icami. Przedtuowie jednolite, ol^rgo zaiilvOwane, z dwoma

zielonemi plamkami i jasno obrzeone. Przód tuowia czarny,

z dwoma u cf modro zielonymi lub bkitnymi, u 9 cieli-

stymi paskami; boki tuowia jasno ubarwione, ciemno smu-

gowane. Nogi czarno i biaawo paskowane. Midzyslcrzydle

u $ niebieskie, u cf cieliste. Znami ukonie czworoboczne,

mae, czarne. Odwok cf bkitny
;
grzbiet pierwszego pier-

cienia z czarn plam, na drugim piercieniu plama w kszta-

cie ostrokoczystego sercowatego grotu z trzonkiem doty-

kajcym do tylnej krawdzi; tylny grzbiet trzeciego do siód-

mego wcznie piercienia z czarnemi, czciowo metalowo

ciemno zielonemi, do przodu zaostrzonemi, na dolnej kra-

wdzi rozszerzonemi plamami, ósmy i dziewity piercie

cae bkitne, dziesity piercie czarny. Odwok 9 cielisty

lub zielonawy; pierwszy piercie z czarn plam na na-

sadzie, reszta piercieni podunie czarno uplamiona, tylna

krawd dziesitego piercienia rozwartym ktem wycita,

koniec spodu ósmego piercienia z dugim czarnym kolcem.

Górne przysadki cf brodawkowate, krótkie, dolne dusze,

cienkie, haczykowato na wewntrz nieco zakrzywione. Przy-

sadki 9 krótkie, jasno cieliste.

D. c. 30—32 mm D. s. 18—20 mm.

Jakkolwiek w krajach rodkowej Europy na zachód rozpooo-

nych jest okolicami pospolit, znan jest z Galicyi wschodniej tylko

z niektórych okolic, gdzie spostrzegano tylko ma ilo okazów.

Jawi si towarzysko w hpcu i sierpniu w towarzystwie pokre-

wnych gatunków, ubarwieniem podobnych, z którego powodu nie a-

tw jest do odrónienia (Brzuchowice i Janów koo Lwowa , Potu-

rzyca koo Sokala [M. omnickij, Korzelice w dohnie Gniej Lipy,

Wierbi niny koo Koomyi). W Tatrach przy stawie Smreczy-

skim w poowie sierpnia.

W Królestwie polskiem. Koo Gdaska i Królewca. Na lsku.
Koo Petersburga (Sel. H,). W guberniach Charkowskiej i Potaw-

skiej w Rossyi. Od pocztku czerwca do jesieni (Jar. Rd.). W Szwe-
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cyi w czerwcu i lipcu w wielu okolicach (Johans.), W Finlandyi

(His.). W Anglii i w wielu krajach na staym ldzie Europy od

Szwecyi do Sardynii rozsiedlona. W Turkiestanie (Br. E.). W Ni-

szej i Wyszej Austryi bardzo pospolita (Br. N.).

4. Geniis Nehalennia, Sel. Iglica Dz.

Nehalennia, Selys, Sel. H. pag. 172. (1850).

= 58. JS^ehalennia speciosa, Charp.

Ag7'ion spcciosum, Charp. Lib. Europ. (1840).

Agrton sop/da, Sel. Rev. Zool. (1840).

(Charp. Lib. Europ. Tab. XXXVIII, fig. 1. cf 9 e app. cf ).

Praestante corpore viridi aeneo nitente. Capite supra

nigro, Inter oculos linea transversall caermlea. Alis latis,

extreniis rotundaiU. Segmentis tribus ultimis abdominis

caeruleis.

Pyszczek biaawy, wargi czarne. Przód gowy zieono

czarny z przyoczkami w^zniesionemi. Róvi w nasadzie biae.

Wierzcli gowy przed zagowiem z poprzeczn niebiesc li-

ni, zagowie jaslvrawo metalowo zielone. Przedtnowie

i przód ródtuowia jasl\:rawo metalowo zielone z niebieskim

odcieniem, tylna kra\vd przedtuowia pólvrkowo zao-

lvrglona, jednolita, bardzo cienk ót lires obwiedziona;

bolvi tnowia jednolicie sino biae albo sino zielone. Nogi

paliowo óte, zew^ntrz czarno kreskowane. Midzyskrzydle

u dojrzaego cT bkitno npylone. Sl^rzyda w stosunku do

innych gatunlvó\v szerokie, niado uykow^ane. Znami ulco-

nie czworoboczne, zaledwie nieco dusze ni szerokie, wy-

prostowanemi yl^ami obwiedzione, ciemno ótawe, na dol-

nej przestrzeni niado zamglone. Odw^ok igiekowaty,

z wierzchu metalow^o ciemno zielony, z odcieniem zocisto

fioletow^ym, na spodzie blado óty albo blado cielisty; wierzch

i tylne boki dziewitego piercienia blvitno plamkowane,

dziesity piercie cay bkitny u cf, widekowatemi ró-
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kami zakoczony, u $ dziesity piercie na kocu nieco

wykrojony. Górne przysadki cf kapciowate , niado óte,

od dziesitego piercienia o poow l^rótsze. Przysadki C

bardzo l<:rótkie, nilve.

D. c. 26 mm D. s. 15 mm.

Najmniejszy l^rajowy gatunek z podrodziny tel<:.

Tylko w niektórych okolicach w rónych czciach Galicyi roz-

siedlona i ograniczona na bardzo ma przestrze pojawu. (Za kró-

lewsk gór w Janowie na bagni&tem stawisku tylko na przestrzeni

kilkunastu metrów dugoci i szerokoci spostrzegana. W Radwacach

w okolicy Sokala. W dolinie Gnitej Lipy w Korzelicach w Googó-

rach. Koo Angieowa i Modiatyna na podgórzu Karpat). Po bagni-

stych lub moczarowatych miejscach, tylko przez drug poow czerwca

do poowy lipca a gównie okoo pierwszego lipca zauwaana.

Na lsku rzadka (Sel. H. pag. 174.). W Szwecyi w czerwcu

i lipcu (Johans.). Oprócz wymienionych krajów tylko w Belgii, Szwaj-

caryi, w Prusiech koo Berhna (Br. E.).

(Inne gatunki tego rodzaju znane s z Ameryki).

5. Genus Coenagrion, Kii-l). tka Waga.

Agrion, Fabricius, S3'st. Entom. (1775).

Z a gowie bron z o we z dwoma i)odunemi,
jasne m i j) 1 a m a m i.

O 59. Coenagrion concinnum, Johans.

Agrion concinnum, Johans. Odonata Sueciae (1859).

Caeruleum, aeneo pictnm, thorace antice obscure vi-

ridi aeneo, viUis diiabim caenileis ; maryine postico j)i^o-

thoracis rotunclato, in femina media emarginato ; abdo-

mine subtus nUjro, anguste flavo marginato , sujrra in

mar obscure aeneo-caeruleoque variegato , in femina, ob-

scure viridi- aeneo, lineis lateralibus annulisgue baseos

caemleis ; segmento j^rimo caeruleo, tnacula baseos dorsali

uadrata aliaue utrinue laterali , aeneis ; secundo in
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iiKirc maccla aenca, lllercmi U rcfcrentc apicciuqnc attin-

genie. (Johans. 1. c. pag. 106).

Wocluii,- opisu do gatunku puella Lin. najwicej po-

dobna, od której gównie róni si zaokrglon krawdzi
przedtulowia, u 9 po rodku wygit, i plam ksztatu li-

tery U na drugim piercieniu odwoka cf dotykajc do

tylnej krawdzi piercienia.

W Szwecyi koo Olossfors w czerwcu przy lenem bagnie

w wikszej iloci (Johans.). Take w Finlandyi w czerwcu (His.).

W Syberyi nad Amurem. — Do GO'^ pó. szer. (Br. E.).

= 60. Coenagrlon inilchelluni, Lind.

Agrion pulcJieUa, Lind. Opusc. Scient. (1828).

Agi^ion cyathigeriim, Evans.

(Charp. Lib. Europ. Tab. XL. cf $. — Sel. M. c^ PI. 4.

fig. 33. app. an. J' ^ Sel. H. PI. 3. fig. 5. $ — T.

Taf. V. cf' $).

Capite supra maculis duabus oblongis, triangularibus,

caeruleis. Margine postico protlioraeis profunde bisinuato.

Segiiiento abdominis secundo i?i uiare macula nigra lite-

ram V refcrente apicemue altingente. Segmento ultimo

in fcmina leviter inciso.

Wierzch gowy i wargi czarne, przy zagowiu z dwoma

podunemi, trójktnemi, modremi plamlvami, nadto z mo-

dr kres poprzeczn po rodku. Przedtuowie czarne, o-
bione, z tyln krawdzi dwoma bocznemi wciciami na trzy

wyranie oddzielne patki podzielon; redni patek pól-

krkowy, u cf na szczycie zaolvrglony, dokowaty, u $

na szczycie w dwócli plecionkach ku tyowi nieco zagity.

Tuów z przodu bronzowo czarny, z dwoma bocznymi u cf

cielisto sinymi, u 9 zielono bl^itnymi znakami wykrzyknika,

którego kropka u 9 j^st zlan
;
po bokach u -5* cielisto siny,

u 9 zielono bkitny z dwoma czarnemi l<:reskami, z któ-

rych przednia jest krótk. Nogi modre, zewntrz niade.

Znami slvrzyde ukonie czworol)oczne, czarniawe, w ja-
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niejszej obwódce. Odwok c^" i^a przodzie pierwszych pi-

ciu piercieni bkitny z fioetowym odcieniem, na tyle

piercieni zielono bronzowy
;

pierwszy piercie z czarn

czworoboczn plamic przy nasadzie; drugi piercie z czarn

widekowat plam w ksztacie litery V, dotykajc do tyl-

nej krawdzi ; szósty i siódmy piercie cae czarno bron-

zowe; ósmy i dziewity bkitne, dziewity z dwoma czar-

nemi bocznemi kropkami ; dziesity bkitny, na tylnej kra-

wdzi gbolvO w pókole wykrojony ; spód odwoka bkitny.

Odwok $ z wierzcliu zielonawo, x)rawie czarno, bronzowy

;

wierzch drugiego piercienia z ciemn, dzidowat przewa-

ajc plam; spód rodkowych piercieni odwoka zielo-

nawo óty, dwócli nasadowych i lvocowycli piercieni nie-

bieski ; ósmy piercie cay niebieski ; tylna krawd dzie-

sitego piercienia pytko i wsko wycita. Górne przy-

sadki cT trójktne, na dole czarne, na szczycie biaawe,

dolne brodawkowate, biaawe. Przysadki 9 kolczyste, krót-

kie, czarne.

D. c. 35 )ini( D. s. 22 mm.
We wszystkich okolicach caej Galicy i przy nawodnionych miej-

scach przy brzegu i po przylegych do wody trawnikach , take

w ogrodach i parkach miast wielkich bardzo rozpowszechniona od

maja po koniec sierpnia. W Tatrach na podgórzu do górnej granicy

lasów (regli).

W Królestwie polskiem. Na lsku. Koo Petersburga (Sel. H.).

W okolicy Kamieca podolskiego (Bel.). W guberniach Charkowskiej

i Potawskiej w Rossyi (Jar.). W Szwecyi a do granic Laponii roz-

powszechniona (Johans.). W Finlandyi (His.).

Z wyjtkiem Hiszpanii, Portugalii i Laponii w reszcie Europy.

W Azyi mniejszej, Algierze, Turkiestanie i Mingrelii (Br. E.).

O 61. Coenagrion elegantulum, Zett.

Ayrion elegmiiulum, Zett. Insecta Lapponica (1840) Sel. H.

pag. 196— 391.

(Sel. H. PI. 3. fig. 6. thoraz).
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Supra aeneuni, thorace glauco-bilineato, .nibtus cae-

rulescenti glaucum, collcm, aeneo, limbo glauco, margine

postico suhintegro ; alarum stigmate cinei^eo fusco. (^. Q.

(Lon.o-, corp. 9. al. exp. 11. lin. — Johans. pag. 104.).

Ocitli glatici climidio siiperiori fusco ; coipns riibi-

cnnduin albo margaritaceum, thorace supra lineis f? (4'':')

(fbdominisgue dorso obscitre viridibus ,
pcdibus glance-

scentibns (Zetterstedt).

Bord posterieur du prot]iorax presue entier, bronz,

}>orde de bleu. Devant du tJtorax, avec deux raies humr-

rales bleudtres non interrompues. Abdomen bronzO en des-

sKs ; le dessous et les articulations (interrompues au mi-

lieu) d'un bleu glauue. Pterostigma d'uu cendre brim.

cf Abdomen tres-grele, Q 10' segmeit echancre (Sel. H. p. 196).

Koo miasta Umea w Laponii od 16. do 19. czerwca zauwa-

ana. W poudniowej Szwecyi 27. czerwca (Jolians. Sel. H.). W Kur-

landyi (Br. E.).

= 62. Coenagrion puella, Lin.

Libelhda puella, Lin. Syst. Nat. (1758).

Agj^ion puella, Lind. (Sel. Ramb.).

Agrion furcatuni, Cliarp.

(Cliarp. Lib. Europ. Tab. XI. cf C — T. Taf. III. cf 9)-

Capite supra macuHs duabus oblongis, foliaceis, pal-

lidis. Margine postice protJwracis leviter bisinuato, lobo

medio rotundato, apice leviter obtuso. Tliorace a^itice ni-

gro, rittis duabtis eaeruleis. Abdomine eaeruleo annnlato,

segmento secundo in mar macula nigra litteram U refe-

rente, apicem non attingente ; segmento ultimo in fennina

profunde, sed anguste inciso.

Przedstawicielka typowa tego rodzaju.

Górna warga czarna, u cf metalowo granatowa. Wierzch

gowy czarny z dwoma liciowatemi, na tylnej krawdzi

zbkowanemi, u cf bkitnemi, u 9 zielonemi plamkami.

Przedtiiowie z przodu z dwoma jasnemi kropkami; tylna
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krawd dwoma bocznemi pytkiemi wciciami na trzy patki

podzielona; redni patek u cf zaiil<:owany, u $ daszkowaty,

nieco ku tyowi zagity. Przód tuowia mdo metalowo

czarny z dwoma u cf bkitnymi, u $ zielonymi paskami,

1)0 bokach u cf niebieski u 9 zielony, z dwoma czarnemi

kreskami, z których przednia jest paeczkowata, prosta, o po-

ow krótsza od tylnej, cienkiej, przy nasadzie skrzydowej

guzowatej. Nogi wewntrz u c? cielisto sine, u 9 zielone,

zewntrz szeroko czarne. Znami wewntrz czarne, w jasno

])runatnej wskiej obwódce. Odwok u cf bkitny, z wierz-

chu metalowo czarno uplamiony
;
pierwszy i)iercieii z czarn

czworoboczn i)lamk na nasadzie, drugi z czarn plam
w ksztacie litery U, nie dosigajc do tylnej krawdzi;

trzeci, czwarty, pity i szósty z czarn widekowat plam
o bardzo dugich ramionach; siódmy rozlegle metalowo

czarny; ósmy cay bkitny, dziewity na przodzie, dziesity

cay z wierzchu czarno uplamkowane; tylna krawd dzie-

sitego wykrojona. Odwok 9 z wierzchu metalowo czarno

bronzowy z przewanie ciemno zielonym odcieniem, na spo-

dzie zielony
;
pierwszy piercie z wierzchu z czarn plam

na przedniej, wikszej czci, drugi modry z rózgowat cie-

mn plam, ósmy z modr plam po wierzchu ; tylna kra-

wd dziesitego piercienia pytko lecz ostro wycita. Górne

i dolne przysadki cf z kocami haczykowato do rodka

nieco zakrzywionemi, czarne; dolne dusze od górnych. Przy-

sadki 9 stokowate, bardzo krótkie; górne czarne, dolne óte.

D. c, cf 34 9 32 mm D. s, 20 mm.

Jedna z tek najwicej rozpowszechnionych po caej Gahcyi.

Pojawia si przy bagnach, na mokrych kach, na wilgotnyoh polan-

kach i w ogrodach ; lata zwykle w towarzystwie pulchellum Lind.

od maja do koca sierpnia. W Tatrach w reglach w lipcu i sierp-

niu (Dz. P.).

Jak wszystkie tki tak i ten typowy gatunek podczas dni po-

chmurnych czepia si lici i odyg rolin i za zblieniem si czlo-
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wieka szybko kryje si na odwrotn stron licia , co najatwiej za-

uwaa mona na szuwaracli.

W Królestwie Polskieni. Koo Petersburga. Miedzy Woga
a Uralem (Sel. H.). W guberniach Charkowskiej i Potawskiej w Ros-

syi w maju i czerwcu (Jar. Rd.). W Skandynawii i Laponii w czerwcu

i lipcu pospolita (Jolians.). W Grccyi i Finlandyi niezauwaana —
zreszt po caej Europie. W Algierze (Br. E.).

= 63. Coencif/rion hastulatttin''), Chaip.

Agrion liaslulatuni, Charp. (1825).

Agrion hastulata, Sel.

(Charp. Lib. Europ. Tab. XL. fig. 1. S' O. — Se. H.

P. 11. fig. 1. app. an. — T. Taf. IIL c^ V)-

Margmc postice protltoracis integro , lineis dualms

in angulo ohfuso conjunctis, tecto formato, cMeruleo. Pro-

fliorace antice nigro ininiaculato ; mesotliorace antice nigro,

rittis duabns caerulcis. Segmento secundo abdominis ma-

7'f; macila nigra liastani aut litteram T imitante, margi-

nein attingente. Margine postice segmenti idUmi ahdomi-

nis feminae latc et acuto exciso.

Wargi ciomno metalowo niebieskie. Wierzch gowy
czarny, w tyle po wierzclui z dwoma podlugowatemi, licio-

watemi, jasnemi plamkami. Przedtuowie jednolicie czarne;

tylna krawd jego ktowato daszkiem wzniesiona, nie

wcita lecz jednolita, jasno obrzeona, z maym zapadym

*) U waga ogólna : W odrónieniu gatiuików : hastidatum
Charp., ornatum Sel., vernale Hag., armatum Charp. mog zaj
wtpliwoci z powodu podobiestwa czarnego uplamienia po wierz-

chu drugiego piercienia odwoka u cj . Uplamienie to przedsta-

wia si jako oszczepowaty lub grzybkowaty znaczek , u kadego
z tych gatunków na kadym boku z czarn kres do przecinka po-

dobn i z czarnym tym znaczkiem niepoczon; brakiem tych

bocznych kresek odrónia si poprzedzajca nimfa: Enallagma cija-

thigerum Charp. Jednake niektóre okazy hastidatimi Charp. tych

bocznych kresek take nie maj. Dla usunicia wtpliwoci naley
wic zwróci szczególn uwag na rozmaicie uksztatowane przedtu-

owie, odróniajce obie pci tycli gatunków od siebie , na ubarwie-

nie ciaa, u $ take na jako wycicia tylnego brzegu kocowego
piercienia odwoka.
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dokiem po rodku szczytu. Tuów mdo metalowo czarny

z dwoma u (j" niebieskimi u 9 ciemno zielonymi paskami;

po bokach u cf niebieski, u 9 ciemno zielony z dwoma
czarnemi kreskami, przedni dusz, grubsz, do poowy
przedtuowia dosigajc, drug ciesz krótsz. Nogi na

janiejszem tle czarniawo smugowane. Znami brunatne,

wewntrz ciemniejsze. Odwok u (j" niebieski, mdo meta-

lowo czarno i:)lamkowany; pierwszy piercie z czarn czwo-

roktn plam przy nasadzie, drugi z czarn oszczepowat

plamk do litery T lub do rozoonego parasola podol)n,

z cienkim, kreskowym trzonkiem, dotykajcym albo niedo-

sigajcym do tylnej krawdzi piercienia, po obydwóch

bokach tej i^lamki u góry z i^rzecinkow czarn kres,

której niekiedy brak; trzeci, czwarty, pity i szósty pier-

cie na tylnej czci z ostrokoczystemi, czarnemi plamami,

siódmy czarny, trzy kocowe niebieskie ; dziewity z wierz-

chu z dwoma czarnemi kropkami albo przecinkami ostatni

z czarn plamk, na tylnej krawdzi kabkowato wycity.

Odwok 9 i^a sj)odzie i po bokach trawiasto zielony, z wierz-

chu metalowo zielono czarny, koniec dziesitego piercienia

wsko i pytko wycity. Górne przysadki cf bardzo krótkie,

pkate, czarne, na kocu uwosione ; dolne z czarnymi, za-

krzywionymi do rodka kocami.

D. c. 31 mm D. s. 21 muf.

Zauwaana dotychczas tylko w okolicach Lwowa (Wulka, Brzii-

chowice) i przy stawie w Janowie od 25. maja do 15. lipca to-

warzysko.

W okolicy Gogowa w Królestwie polskiem. W okolicy Gda-

ska i Królewca w czerwcu. W guberniach Charkowskiej i Potaw-

skiej w czerwcu zauwaana (Rd. 2.). W Szwecyi i Laponii od czerwca

do cigu sierpnia (Johans.). W Finlandyi rozpowszechniona w wielu

okolicach (His.). W Belgii, Holandyi, Niemczech, w nadreiLskich

okolicach i Bawaryi, w Szwajcaryi, Styryi, Tyrolu, Hiszpanii, Fran-

cy i ; w Azy i mniejszej, Syberyi.
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Odmiany

U niektórych okazów brakuj boczne kreski koo

oszczepowatej i^lamki, a u niektórych brak trzonka u tej

l)lamki na drugim piercieniu odwoka samca.

= var, JJ-formataf His. pag. 121.

Hisinger opisuje d^ pocliodzcego z Finlandyi z upla-

mieniem na drugim piercieniu odwo]va do litery U podo-

Iniem, docliodzcem do tjdnej l^rawedzi piercienia. Z opisu

widocznem jest, e boczne czarne lvres\:i, zczone z czar-

nym oszczepowatym znaczl<:iem rodkowym, wytworzyy

plamlv do litery U podobn.

= 64. Coenagrion ornatum, Sel.

Agrion ornatum, Sel. (1850).

(Sel. H. PI. 8. fig. 2. app. an. cf, p7'otho7'ax cf 9,

2. seg. abd. c? — T. Taf. II. c^ $).

Capite supra niaculis duabus, triangularihus, posHce

tridentatis caeruleis. Margine postice prothoracis bisinu-

ato, lobis aeualibus, rotundatis, medio leviter cavato.

ProthorcwG antice caeruleo biniaeulato. Segmento secundo

abdominis maris macula nigra Jiastam acuminatain im-

mitante, apiccni late attingente lineisue duabus lateri-

bus nigris. Margine postice segmenti ultimi abdominis

feminae august et pyrofund exciso.

Wierzch gowy czarny, w tyle z dwoma podunemi,

trójl\:tnemi, na tyle trójzbnemi, niebieskiemi plamkami.

Przód tuowia z dwoma niebieskiemi plamkami. Krawd
przedtuowia dwoma bocznymi wciciami na trzy pókoliste,

prawie równowielkie, patki podzielona; redni patek jest

po rodku wgbiony, u 9 nieco od bocznych mniejszy. Tu-

ów czarny z dwoma niebieskimi, podunymi paskami, od

bocznej krawdzi wszymi
;
po bokach niebieski, z dwoma

krótkimi, czarnymi paskami, z których przedni zaledwie do-

siga do poowy tuowia, a tylny wicej ni o polowe od

10
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przedniego jest krótszy. Nogi niebieskie, czarno smugowane.

Znami czarne, w janiejszej, bardzo wskiej, obwódce. Od

wok u cT przewanie niebieski; pierwszy piercie z czarn

plam zczon z czarn obrczk przed niebiesk tyln

krawdzi, drugi piercie z oszczepowat ostrokoczyst do

dzidy podobn czarn plam, której trzonek zczony jest

z czarn obwódk na tylnej krawdzi, na kadym boku tej

plamy u góry z czarn kres, dolnym kocem blisko do

plamki zblion, a u niektórych okazów z ni si spywa-

jc; trzeci piercie z dzidowat czarn plam; czwarty,

pity, szósty i siódmy coraz rozleglej metalowo czarny, ósmy

cay, dziewity na przodzie niebieskie, dziesity czarny, na

tylnej krawdzi wsko i pytko wycity. Odwok $ metalowo

czarny z ciemno zielonym odcieniem; pierwszy piercie

z czworoboczn czarn plam poczon z czarn obrczk
przed tyln krawdzi niebiesko obwiedzion; drugi piercie

z zielono czarn plam na przodzie rozszerzon, przednie

brzegi trzeciego, czwartego i pitego piercienia niebieskie,

dalsze piercienie jednolicie metalowo zielono czarne; tylny

brzeg kocowego piercienia prawie cay gboko i wsko
wycity; spód i boki odwoka niebieskie. Górne przysadki

cf przy nasadzie zgrubiae, czarne, na kocach rokowate,

ótawe na dó skrzywione; dolne bkitnawe z kocowemi

rokami do góry wzniesione. Przysadki 9 stokowate, bar-

dzo krótkie
;
górne czarne na brzegach ótawe, dolne ótawe.

D. c. 31 m7n D. s. 22 mm.
Okazy muzealne zebrane przy stawach w Wulee poturzyckiej

i w Pieniakach w czerwcu. Inne przytoczone daty znachodzenia si

(Dz. P.) okazay si mylnemi. Okolicami i ilociowo rzadka.

W gubarniach Charkowskiej i Potawskiej w Rossyi. Kilka sam-

ców schwytanych w czerwcu w okolicy miasta ubny przy rowie na-

penionym wod i gsto rolinami zaronitym (Rd. 2.). W Niem-

czech w kilku prowincyach spostrzegana ; w Wgrzech , Dalmacyi,

Grecyi, Tyrolu (Br. E.). W ogólnoci w krajach rodkowej Europy

rozsiedlona (Kirb. S.).
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O Coenagrion lanceolatiinif Sel.

Agrion lanceolatum, Sel. (1872).

(Sel. Ann. Soc. Ent. Belg. XV. pag. 43. tab. 2. fig. 10.

(1872) Buli. Acad. Belg. XLI. (1876).

Do hastulatum Charp. najwicej podobna, lecz ciemna

l)lania na wierzchn drngiego piercienia odwoka cf ^y^y-

dzioj ostrokoczysta i trzonkiem z ciemn ol)raczl<: na

l)rzegn piercienia poczona.

Opis zawarty w pracy autora : Materianx pour ime

Faun Neuropterologiue de l'Asie septentrionale, Bruxelles

1872 pag. 43. i 44. PI. II. fig. 10. koniec odwoka z boku fig.

10. a wierzcli 2 piercienia odwol<:a cf

.

Przy rzece Amurze i kolo Irkucka (Dr. Maack.).

== 65. Coenagrion vemale, Hag.

Agrion vernale, Hag. Preussisches Provinzblatt XXI. pag.

56. n. 5. (1839).

Agrion lunulatum, Charp. Lib. Europ. (1840) — Sel. H, —
Brau. N. — Dz. P.

(Charp. Lib. Europ. Tab. XLI. fig. 1. c/ $ — Sel. H.

PI. 10. fig. 1. app. an. d" — T. Taf. IV. S' 9)-

Capite siipra maculis diiabus caeruleis, viarginibus

rotundatis ant oculos latifoliis. Margine postico protho-

raeis profunde bisinuato, lobo medio magno, in mar se-

micirculato, in femina tesselato, subereco. Segmento se-

Gundo abdominis feminae late et profunde exciso.

Wierzcli gowy czarny, w tyle z dwoma na brzegach

zaokrglonemi, przed oczami szerokolistnemi , niebieskiemi

plamkami. Przedtuowie czarne, z bocznymi brzegami ó-
tymi, dwoma bocznemi wciciami na trzy patki podzielone;

redni patek wzniesiony, u cf pólcrkowy, u 9 tabliczko-

waty. Boki tuowia niebieskawe, z dwoma czarnemi kreskami,

przedni o poow krótsz, tyln do spodu sigajc. Nogi

niebieskawe, czarno smugowane. Midzyskrzydle niebieskie.

Znami niade, w janiejszej cienkiej obwódce. Pierwszy
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l^iercie odwoka c^ niebieski, z ma czworol^tn metalow

czarn plamic nasadow; drugi piercie niebieski z meta-

loAYO czarn poprzeczn kabkowat kres i ciesz czarn

talv kres podun na kadym bolai, nieco l^rótsz od po-

owy piercienia, na tylnym brzegu czarno obrczkowanego;

trzeci, czwarty i pity piercie na przodzie niebieskie, na

tyle metalowo czarne, z wierzchem krótko trójkoczysto wy-

krojonym; szósty piercie tylko na przednim brzegu nie-

bieski a ku kocowi rozlegle metalowo czarny; siódmy me-

talowo czarny z niebiesk obrczk na przednim brzegu;

ósmy i dziewity piercie niebieski ; dziewity z dwoma

czarnemi kropkami na wierzchu; dziesity piercie niebie-

ski z czarn plamk po wierzchu i z szerok trójktnie

wykrojon tyln krawdzi. Odwok 9 metalowo zielono

czarny; pierwszy piercie niebieski z czarn plamk przy

nasadzie ; drugi piercie niebieski z czarn plamk po rodku

przez ca dugo wierzchu na przedniej czci zwon, do

supka podobn; trzeci, czwarty i ósmy piercie na przedzie

niebiesko obrczkowane; tylny brzeg dziesitego piercienia

szeroko i gbolvO wykrojony. Górne przysadki (j' narolo-

wate na nasadzie czarne, na kocach óte, dolne stoko-

wate, nieco dusze. Przysadki 9 bardzo krótkie, dolne

szersze od górnych ciemniejszych.

D. c. 32 nim D. s. 20 mvi.

We wschodniej Galicyi tylko w okolicy Poturzycy koo Sokala

i Pieniak koo Brodów w drugiej poowie maja w wieo wylgych,

rzadko natrafianych, okazach zauwaana. (Przytoczone inne okolice

w dawniejszych wykazach s wtphwe).

Bardzo pospolita w okolicy Gogowa w Królestwie Polskiem

(Hag.). W okohcy Królewca w Wielkopolsce. W górskiej okoUcy

lska bardzo rzadka w czerwcu. W Potawskiej gubernii w Rossyi

bardzo rzadka. Tylko jedyny cj^ schwytany przy kocu czerwca na

brzegach jednego z przybocznych dopywów rzeki Suy w okolicy

miasta Romny (Rd. pag. 8.). W Szwecyi od wiosny do hpca (Jo-

hans.). W Belgii bardzo rzadka. W Niemczech, Szwajcaryi, Tyrolu,
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Rossyi, Syberyi, Kamczatce, nad Amurem rozsiedlona (Br. E.)

;

w Azyi mniejszej (Kirb. S.).

) Coenciffrion (jlaciale, Hag.
Agrion glaeiale, Sel. Ann. Soc. Ent. Belg. XV. p. 41. tab.

2. fig. 9. (1872). Buli. Acad. Belgiue XLL p. 1268

(1876).

Opis podanj'- w dziele de Selys Ijongchamps et Mac

Lachlan : Materiaiix pour une P^aune Neuropterologiiie de

TAsie septentrionale, Briixelles 1872. pag. 41, 42. 43. <S z cie-

mn plam na 2 piercieniu odwoka w ksztacie rozwar-

tycli wideelc, jak u pnella.

Przy rzece Wilnie na pónoc od Irkucka 64" póln. szer.

= 6G. CoeufUfrlou artnatutiif Cliarp.

Tab. III. fig. 16. c/ 17. $.

Agrion armatum, Charp. Lib. Europ. (1840).

Agrion pulchrum, Hag. Syn. Lib. Eur. n. 78. (1840).

(Charp. Lib. Europ. Tab. XLIII. f. 1. o" et app. mi. —
Sel. H. PI. 8. fig. 8. app. an. cf thor. et anter. abd.).

Cajne supra niaciilis duabu.^i caeruleis, oblongo fo-

liaeeis. Marglne postico prothoracw integro, medio tessala

clonyato ; in femina cista gibberosa supra lacunata erecto.

TJtorace antice in 7nare punetis duobus vel uatuor
caeruleis, in feinlna ittis duabus viridibus. Abdomine
riridi caeruleo ; in mar praestante colore caeruleo, in fe-

mina viridi ; segmento primo abdominis antice raacula

p)ostice lineis lateribus obliuis nigris ; segmento secimdo

maris in dorso macula dilatata, liastam imitante et api-

cem attingente, praeterea in mar lineis duabus laterali-

bus nigris. Aj^pendicibus analibus inferioribus maris seg-

mento ultimo longioribus , lappaceis.

Pyszczek zielonawy, górna warga czai-no obrzeona.

Wierzcli gowy, przedtnowie i przód ródtuowia czciowo
metalowe. Wierzcli gowy l<;u tyowi z dwoma, liciasto ku

oczom rozszerzonemi, bkitnemi pamliami. Krawd tyna
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przedtiiowia jednodnolita, po rodku n cf tabliczkowato

wyduona, u 9 garbkowat listewk, po rodku zadoko-

wan, wzniesiona. Wierzch ródtuowia u cf z dwoma lub

czterema kropkami, u $ z dwoma na dole rozszerzonymi

modrawymi paskami; boki tuowia u cT zielono bkitne,

u 9 óto zielone, z dwoma czarnemi kreskami, z których

przednia jest krótsza i na kocu przerwana. Znami czar-

niawe, w jasnej, prawie przeroczystej, cienkiej obwódce.

Odwok z wierzchu przewaaj aco metalowo czarny, u cf

w ciemno niebiesko, u $ w ciemno zielono mienicy si, ze

spodu zielono bkitnawy
;
pierwszy i drugi piercie u cf

zielono bkitny, u $ bkitno zielony; pierwszy z czworo-

boczn plam przy nasadzie, drugi z oszczepowat na dole

rozszerzon i z tyln krawdzi piercienia zczon czarn

plam, u cT nadto z czarn kresk z kadego boku wierz-

chol^a plamy ; trzeci piercie na przedzie bkitno zielony,

na tylnej czci metalowo czarny, trójkoczysty; ósmy u cf

cay zielono bkitny z dwoma po wierzchu czarnemi krop-

kami, u 9 z przodu bkitnawo zielony, w tyle czarny; dzie-

wity piercie tylko u cf z przodu zielono bkitny ; dzie-

sity z wierzchu czarny, u 9 i^^ tylnej krawdzi do poowy
piercienia, wsko i ostrokoczysto wycity. Górne przy-

sadki (J' malutkie, patkowate, óte, dolne dwa razy tak

dugie jak kocowy piercie, yeczkowat, czarne z ótym
brzegiem; górne przysadki 9 krótkie, palcowate, czarne,

dolne jeszcze krótsze patkowe, ótawe.

D. c. 29 jnm D. s. 19 mm.
Nadobna ta tka wpada w oko zielono bkitnem do barwy

wody morskiej podobnem czciowem zabarwieniem ciaa, odrónia-

jceni j od innych tek, jaskrawo bkitnie lub zielono ubarwio-

nych. Odszukan zostaa w Galicyi wschodniej w okolicy Poturzycy

koo Sokala, Pieniak koo Brodów i w Korzelicach w dolinie Gniej

Lipy koo Przemylan, zawsze tylko przy potokach, gdzie po trawni-

kach brzegowych polatuje. Jawi si w pierwszej poowie maja przez

bardzo krótki czas nie przecigajcy si nad dwa tygodnie. Wszdzie
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w ogólnoci rzadka. W Tatrach w lipcu (Dr. M. Nowicki). Waciw
jej ojczyzn s kraje przybieounowe Europy.

Koo (jdaska jedyny samiec scliwytany (Hag.). W pónocnycli

Niemczech bardzo rzadka (Sel. H.). W Szwecyi pospolita od wiosny

do cigu Hpca (Johans. pag. 103.).

O Coenagrion ('Aiei'ulescenSf Foiise.

Agrion caeridescenSy Fonsc. Ann. Soc. France VII. (1838)

Sel. M. p. 169. (1840). Sel. H. p. 218. (1850).

Agrion puleliella, Fonsc.

Agrion aquisextanimi, Ramb.

Margin postieo j^rofl/oracis non creeto, rotundato,

iu inare frirerrucoso, in feniina ntedio exeiso lobis duo-

hu^. Segniento seeundo abdoftiinis 7naris caeruleo maeula

ii igra Jiferam V referente, apiGem aftingente.

Do puldicllum Lind. podobna, jednake rozlegej b-
kitno ubarwiona. Róni si tyln la^awdzi przedtuowia

nie podniesion, zaokrglon, u J' trzybrodawkowat, u $
po rodlvU wycit, dw^upatlcow (Sel. H. pag. 218.).

W poudniowej Francyi, Hiszpanii, i Sardynii (Sel. H.).

O Coenagrion scitulniinf Ranib.

Agrion sdtulum, Ramb. (1842). — Sel. H. pag. 215.

Agrion distinctum, Ramb.

Caeruleimi, iridi aeneo uariegatum, abdominis su-

pra maculis antice tnucroiatis ; appendicibus superiori-

bus gracilibus, curvis, ant basini tubereulo magna, infe-

rioribus breinoribus, prosf7'atis, divariGatis (Ramb.).

We Francyi (koo Parya), Woszech, w Sardynii, Sycylii,

Kandyi , w Algierze (Sel. H.).

O Coenagrion mercuriale, Cliarp.

Agrion mercuriale, Charp. (1840).

Margine postieo prothoraeis vix exciso, suberecto, non-

nihil dilataio. Segmento seeundo abdominis maris maeula

nigra signum Mereurii imitante.
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Róni si gównie od innych gatunków tyln kraw-

dzi przedtuowia jednolit, niewycit, nieco podniesion

i rozszerzon ; drugim piercieniem odwol^a u c? z plam
czarn, dwoma rokami zakoczon, do znaku Merkurego

podobn*).

Eozsiedlona w Portugalii, Hiszpanii, Francyi, Anglii, w zacho-

dnich Niemczech, w Bawaryi i Belgii (Sel. H. pag. 224,).

O Coenagrion exoi"tiatuinf Sel.

Agrion oxornatuin, Sel. Ann. Soc. Ent. Belg. (1876).

W Syberyi (Kirb. S.).

6. Genus Pyrrhosoma, Gharp. unica Dz.

O P(/rr7iosonia tenellunif Viii.

Libellula tenella, Lin. Ent. (1789).

Agrio?i tenellum, Sel.

Agrion rubella, Lind.

(Lind. Opusc. Scient. n. 7. Tab. IV. fig. 6. i 7.).

Pedibus totis subrubicundis. Abdomine toto in marc,

prestante in femina rubro. Appendicibiis aiatibus stipe-

rioribus inaris brevibus, apicc rotimdatis, inferioribus

acuminatis.

Nogi cae czerwonawe. Odwok u cf cay, u 9 pi'ze-

wanie czerwony. Górne przysadki cf bardzo krótkie na

kocaci zaokrglone, dolne ostrokoczyste.

W Anglii, we Francyi, Woszech, w Szwajcaryi, Sardynii, Sy-

cylii, Grecyi, w Algierze (Sel. H.).

= 67. Pt/rrhosoma nynnyliulcif Sulz.

Libellida nymphula, Sulz. Gesch. Ins. (1776).

Libellula minius, Harr. (1782).

Agrion minium, Charp.

*) Znak Merkurego podobny jest do greckiej litery ^P', z kó-
kiem u dou. Tej te formy uyto w niniejszej pracy w kluczu do
oznaczania gatunków na str. 47. i 48.
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Agrion minium, Harr. (Braii. Sel. Dz. P.).

(Charp. Lib. Europ. Tab. XXXVI. fig. 2. — Evans,

Brit. Lib. T. 3. f. 1. — T. Taf. III. cf 9).

Capite nigro aeneo immaculato. Thorace antice ntgro

aenco, vitUs duabus niiniatis. Pedibus nigris. Abdomine

miniato, nigro aeneo anniilato. Appendicibus superiori-

bus niaris longis, inferio^bus bifidis.

Wargi czarne, óto obrzeone, czoo na nasadzie óte,

z wierzclm wraz z reszt gowy czarne czciowo mienice

si metalowo zielono. Przyoczka cynobrowo czerwone. Przed-

tnowie czarne, cynobrowo czerwono obrzeone
;
przód tn-

owia czarny, mienicy si metalowo zielono, z dwoma czer-

wonymi paskami; boki tnowia óte, z dwoma nkonymi, ko-

lankowatymi, czarnymi paskami. Nogi cae czarne. Midzy-

slvrzydle cynobrowo czerwone. Znami czarne w jasnej nia-

dej obwódce. Odwok cj^ cynobrowo czerwony; przednich

pi piercieni na przedniej krawdzi, szósty take na tyl-

nej krawdzi z czarn obwódk, siódmy po wierzclm pra-

wie cay, ósmy i dziewity na przodzie czarne , dziesity

czerwony z czarnemi po bokach plamkami. Odwok 9 cy-

nobrowo czerwony, z czarn kres podun na rodku

grzbietu do koca szóstego piercienia ; siódmy, ósmy i dzie-

wity piercie prawie cae czarne, dziesity czerwony.

Prz3'-sadki cT czarne, górne z lvocami do rodka zakrzy-

wonemi, dolne na kocach rozdwojone. Przysadki 9 krótkie.

D. c. do 37 mm. D. s. cf 21 mm. 9 25 mm.

Przedstawicielka typowa tego rodzaju.

Waciw jej kolebk jest górska kraina od podgórskiej ró-

wniny do górnej granicy lasów. Dotychczas spostrzeona w Borku

Fackim koo Krakowa i w reglach tatrzaskich przy stawach i ba-

gnach (bagna koo Toporowego stawu, staw Smreczyski) ; na pod-

górzu wschodnich Karpat w okolicach Koomji i Nadworny (Sobódka

lena, Majdan górny, Modiatyn). Jawi si na podgórzu i równinie

od ostatnich dni maja przez cay czerwiec, w górskiej krainie nad

600 m n. p. m. take w hpcu — w Tatrach w Hpcu do poowy sierpnia.
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Prawdopodobnie rozsiedlona w caych Karpatach, jednake po-

jawia si tylko w niektórych okolicach zalesionych tak przy potokach

jakote przy bagienkach i stawach. Lata wycznie przy brzegach,

snujc si w przelocie midzy gszczem rolinnym ; rzadko kiedy za-

latuje nad otwarte zwierciado wody.

W Królestwie polskiem midzy Odr a Dun rzadka. Na l-
sku (Sel. H.). W Szwecyi w ródleciu do poowy sierpnia rzadka

(Johans.). W Finlandyi w cigu czerwca i 1. lipca zauwaana (His.).

We Francyi, w AngUi, Belgii, Danii, Holandyi, Niemczech z Bawa-

ry, Austryi niszej i wyszej, Woszech, Hiszpanii, Szwajcaryi; Min-

grelii (Br. E.). Nie zauwaana w Laponii, Rossyi, Grecyi (Sel. H.).

7. Genus Erythromma, Charp. Oczobarwnica Dz.

Erythromma, Charpentier, Lib. Europ. (1840). Selys, Buli.

Acad. Belg. (1876).

= 68. ErytJironinia najas, Hansem.
A<j?'ion najas, Hansem. Wied. Zool. Mag. (1823).

Agrion chloridion, Charp.

Capite nigro acneo, Oeu/is in 7iiare sanguhieis, in fe-

mina viridi flcus. Tliorace antice nigro aeneo , in niare

imniacidato , in femina vittifi duabus flavis, interruptis.

Pedibus in niare nigrls, basi flavis, in femina subtus fla-

vis, sujjra nigris. Appendicibus analibus superioribus ma-

ris apice simplicibus.

Wierzch gowy jednolicie czarny. Oczy n cf krwawo

czerwone, u Q zielono óte. Przecltuowie czarne z tylnym

brzegiem u c? zaolcrglonym, n $ zaukowanym. Przód

tuowia czarny z ciemno zielono metalowym odcieniem, u $

z dwoma, po rodku przerywanemi, ótemi prlvami ; holu

zielonawo óte, lvady bolv z dwoma ukonemi czarnemi

kreskami, przedni o poow krótsz. Nogi u cf tylko przy

nasadzie óte, zreszt czarne ; u C na spodzie óte, z wierz-

ciu czarne. Midzyskrzydle niebiesl<:ie. Znami ceglasto cie-

mno czerwone. Odwo<: u (j' mdo metalowy, niebiesko
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czarny; dwa kocowe piercienie janiejsze. Przednie i tylne

piercienie u dojrzaego cf sino upylone. Odwok n $ z wierz-

eliii ciemno zielono hronzowy, na spodzie zielonawo óty.

Górne przysadki cf czarniawe, kciukowate, na zewntrz

rozwarte; u 9 krótkie stokowate.

D. c. 35—37 711111 D. s. 24-26 mm.

Przedstawicielka typowa tego rodzajn.

Przy stawach, sadzawkach i bagnach po caym kraju rozpo-

wszechniona od maja do pocztku hpca ; najUczniej na pónocnym

niu zauwaana. Jawi si towarzysko. Polatuje nad powierzchni

wody kib na brzegach, a usiada po sterczcych z wody gazkach
i liciacli.

W zacliodniej czci Królestwa polskiego (Hag.). W okolicy

Kamieca podolskiego (Bel.). W guberniach Charkowskiej i Potaw-

skiej w Rossyi w maju i czerwcu (Rd. 1. 2.). W Szwecyi a do

granic Laponii rozpowszechniona od czerwca do cigu sierpnia (Jo-

hans.). W Finlandyi (His.). W krajach pónocnej Europy, w Belgii,

we Woszech, w Tyrolu, Hiszpanii i Portugalii, Rossyi, Syberyi (Br. E.).

O Erythfonittia hunierale, Sel.

Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI. pag. 61. (1887).

Tylko w Syberyi.

69. 1^1'ythroniina nirlduluni, Charp.

Agrion viridulum, Charp. Lib. Europ. (1840).

Erythromrua viridulum, Sel.

Agrion Bremii, Ramb.

(Charp. Lib. Europ. Tab. XXXVII, cf 9 — Ramb. PI.

6. fig. 6. f. cf).

Cajyite nigro viridi aeneo. Ooilis in mar ruhidis,

In fe/tnina riridibus. Tliorace antice nigro aeneo vittis

duabus mtcgris, in mar flaris, in femina viridibus. Pe-

dibus iiiaris subrubiyinosis, tii geniculis nigris. Ajfpendi-

cibus analibus superioribus maris apice blfidis.

Mniejsza od najas Hansem., róni sit^' od niej dwoma

u cf ótymi, u 9 zielonymi, nieprzerwanymi paskami na

przodzie tnowia, nogami cf czarnemi, rudawemi na lvolan-
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kach i górnymi przysadkami odwoka cj' z rozczepionemi

dwoma kocami. Pierwszy piercie odwoka cf z wierzciii

niebieski z czarno zielon czworoboczn plamk na nasa-

dzie
; drugi z czarno zielon plam cienk szypuk z tyln

krawdzi poczon ; trzy kocowe piercienie niebieskie

;

reszta odwoka ciemno zielona. Odwok 9 z wierzchu cie-

mno zielony, za dwa kocowe piercienie czarno zielone.

D. c. 32 7nni D. s. 18 mm.

Na lsku bardzo rzadka (Charp.). W guberniach Charkowskiej

i Potawskiej w Rossyi (Kupiasko , Charków, ubny) jawi si

w czerwcu i lipcu (Rd. 2.). We Francyi, w Belgii, Sycyhi, Sardy-

nii, Turcyi ; w Azyi mniejszej, w Turkiestanie (Br. E.).

Ze wzgldu na jej rozsiedlenie we wschodniej Europie spodzie-

wa si jej mona take w GaUcyi wschodniej.

8. Genus Lestes, Leach. Paatka Waga.

Lestes, Leach, Edinburg. Encycl. (1815) (Steph. Ramb. Sel.).

O 70. Lestes inacrostufina, Eyersm.
Agrion macrostigma, Eversm. Buli. Moscou IX (1836).

Lestes macrostigma, Ramb.

Lestes Picteti, Sel. (Sel. M.).

(Evers. Tab. IX. — Sel. M. PI. 3. f. 28. app. ai. c^).

Pterostigmate nigro, magno, dilatato, marginibus la-

cralihus pellucido. Thorace toto, abdomine basi, eztremo-

que violacGO aeneis, caeruleo pruinosis. Appetidicibus anali-

bus superio7'ibus maris intus bidentatis dente basali ob-

iuso, superiore in niedlo dilatato (Sel. H. pag. 150.).

Róni si od nastpujcych gatunków gównie wikszem,

rozszerzonem znamieniem, stosunkowo szerszemi i wicej

zaokrglonemi skrzydami i górnemi przysadkami cf które

wewntrz zaopatrzone s zbem przy nasadzie tpym, dru-

gim powyej po rodku rozszerzonym.
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W okolicy miasta Orenburga w poudniowej Rossyi (Eversm.).

W Portugalii, w poudniowej Francyi, wo Woszech i Sardynii, w (Jre-

cyi, na Wgrzech (Br. E.).

= 71. Lestes rirulis, Lind.

Agrlon yirldis, Lind. Mon. Lib. Europ. (IHSf)).

Lestes uiridls, Sel. (Ramb. Brau.).

Agrion leucopsallis, Charp.

(Charp. Mon. Lib. Europ. Tab. XXXV. fig. 1. 2. cJ" C

—

Sel. H. PI. 4. fig. 1. app. an. cT — T. Taf. XI. c^

et app. an.).

Capite snpra cum occipitio aeiie viridi acneo. Ptero-

stlymate fusco, newis niyris cireumcincto. Appendicibus

analihiis siiperioribiis maris basi uno dento et ima (jibba

pawa ant finem; Inferioribiis multo brevio7'ibiis. Yaijina

feminae eztra dense et lomje serrulata.

Dolna warga blada; górna sina, czarno obrzeona.

Gowa z zagowiem jednolicie zielono bronzowa. Przód tu-

owia metalowo ciemno zielony. Uda i piszczele powe, czarno

smiigowane, dugimi czarnymi l^olcami porose; stopy czarne.

Znami wielkie, ótawo niade, zewntrz na olvoo czar-

nemi ykami obwiedzione. Odwok stosunkowo cienki,

z wierzchu metalowo zieony, na spodzie óty. Górne przy-

sadl:i cf o wiele dusze od kocowego piercienia, z jednym

zbem przy nasadzie i z jednym klinowatym garbkiem przed

kocem; dolne Iculeczkowate, przylegajce, równaj si je-

dnej trzeciej czci górnycli. Wierzch poldadeka 9 prawie

na caej dugoci gsto pilvOwato zbkowany. Wyjtkowo
u tego gatunku nie s ani midzyskrzydle ani koniec od-

woka niebieskawo upylone.

D. c. 43 mm D. s. 26 mm.

We wschodniej Galicyi dotychczas tylko w Pieniakach koo Bro-

dów w lipcu natrafiona.

We wzgórzystej okolicy Ojcowa w Królestwie polskiem (M. E.).

Na lsku (Sel. H.). W wielu okolicach Francyi, w Belgii, Anglii,

Niemczech, Portugalii, Woszech, Turcyi kolo Konstantynopola;
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w Azyi mniejszej i w Algierze (Sel. H.). Niezauwaana w Grecyi,

Korsyce, Sardynii, Rossyi, Szwecyi, Laponii i Finlandy (Br. E.).

= 72. Lestes dryas^ Kirb.

Leses nymplia , Sel. Mon. Lib. Europ. (1840) (Sel. H.

—

Brau. Dz. P.).

Lestes forcipula, Ramb.

(Sel. H. PI. 4. fig. 3. app. an. rf — T. Taf. XI. 9).

Capite supra cum ocdpitio aetie viridi aeneo. Pe-

rostigmate fusco, newis lateralibus margine interiori pel-

lucidis. Thorace suhtus ahdo7)iinisque basi apiceue in

mar adnlto caerulco pruinosis. Appendicihus analibn sn-

prrioribus maris intus bidentatis , dente secundo minu-

tiore ; infermribus dimidio superiorum longioribus apice

dilatatis, cuwatis. Segmento primo abdominis feminae

niacula iridi recta^igiilari, plerumue linea angusta flava

divisa.

Pyszczek i przód gowy óte, wierzcli gowy z zago-

wiem jednolicie metalowo zielone. Przód tnowia jaslcrawo

metalowo zielony, z trzema, podtunemi, ciemnemi listewkami;

boki tuowia óte, z dwoma ukonie podunemi czarnemi

kreskami. Nogi óte, zewntrz czarno, paskowane. yki
skrzyde czarne. Znami szarawo czarne po obu bocznych

Icrawdziach przy ykach poprzecznych janiejsze, czsto

prawie przeroczyste. Odwok z wierzchu jaskrawo meta-

lowo zielony, na spodzie przynajmniej na przedniej czci
óty. Zagowie, tuów z wyjtkiem przodu, oraz midzy-

skrzydle, przód i koniec odwova u dojrzaego cJ" modro

upylony. Pierwszy nasadowy piercie odwoka $ óty,

z wierzchu z czworoktn, metalowo zielon, najczciej ót
kresk, po rodku przedzielon plam. Górne przysadki cf

nieco dusze od lvocowego piercienia, rozszerzonymi ko-
cami do rodka zakrzywione, wewntrz po rodlcu z obu

stron z dwoma od siebie oddalonymi zbami, drugim ku

kocowi zblionym mniejszym; dolne do rodka zakrzy-
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wion, ku kocowi rozszerzone, tyll<:o nieco nad poow
krótsze od górnych. Przysadki 9 stosunkowo do dugie,

czarne. Wierzcli pol<:adel\:a 9 i^a czciowej tylko dugoci
zbkowany.

d" I), c. 37—42 m;y/ 1). s. 22—24viw
\
Najwiksza szer.

9 1). c. Sr)—S8mm 1). s. 22—26 ?>/?;/ | skrzyda 5-5 mvy/.

Po caym kraju rozpowszechniona prz}' stawach bagnach i mo-

czarach, po stawiskach i podmokych kacli. Jawi si towarzysko

i bardzo czsto z nastpujcym gatunkiem sponsa Hansem., lecz co

do iloci rzadsza ni ta druga. W górskiej krainie Karpat, take

na górnym pasie reglow3'm w Tatrach okolicami pospolitsza ni na

równinach. Wicej ni spo?isa Hansem, jawi si przy wodach stoj-

cych, ródlenych. Od lipca do wrzenia.

W Królestwie polskiem pospolita (Hag.). W guberniach Char-

kowskiej i Potawskiej w Rossy w czerwcu i lipcu (Rd. 1. 2.).

W Szwecyi pospolita; w Laponii w lipcu i sierpniu (Johans.). Przy

jeziorach Finlandyi (His.). Z wyjtkiem Grecyi, Sardynii, i Korsyki

rozsiedlona po innych krajach Europy (Br. E.).

= 73. Lestes sj^onsa, Hansem.
Agrion sponsa, Hansem. Wied. Zool. Mag. (1823).

Agrion forcipula, Charp.

(Charp. Lib. Europ. Tab. XXXIV, rj^ 9 — Sel. H. PI. 4.

fig, 4. app. an. (^ — T. Taf. XI. ^f ^t app. cm.).

Capite ."^upra cum oceipitio aegite ii^idi aeneo. Ptc-

rostigmate fusco, inargine intcriori newornm transversoruni

pelluciclo. Thorace subtus, abdominisgue ba.s^i apicegue iu

mar adulto caeruleo j^ruinosis. Appendicibus analibus

supcrioribus m,aris intus bidentatis, dente secundo primi

subaeaali; inferioribus dimidio superioruni longioribus,

vix dilatatis, clavatis. Segmento primo abdoniinis femi-

nae macula dorsali viridi semicirculari, plerumue linea

augusta flava divisa.

Mniejsza i delilcatniejsza ni dryas Kirb. zreszt zu-

penie talv samo ubarwiona. Kocowy piercie odwolca cj"

w rodku tylnego brzegu trójlctnie wycity, dwoma ótymi
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guziczkami 'zakoczony. Górne i^rzysadki cf dusze od lvo-

cowego piercienia odwoka, po rodliu z obu stron z dwoma
od siebie oddalonymi, równo wiell<:imi, ostrymi zbami; dolne

znacznie dusze ni poowa górnych, nierozszerzone, proste,

paeczkowate na kocach, z wierzchu przypaszczone. Me-

talowo zielona plama na pierwszym nasadowym piercieniu

odwoka 9 pókrkowa, najczciej po rodku ót kresk

przedzielona.

D. c. 34—35 mm D. s. 20 mm. Najwiksza szeroko

skrzyda 4*5 7nm.

Przedstawicielka tyi)owa tego rodzaju.

Tak okolicami jakote ilociowo najpospolitszy krajowy gatu-

nek, rozpowszechniony po caym kraju. Jawi si towarzysko po pod-

mokych kach, przy moczarach i moczarkach, bagnach i przy mniej-

szych stojcych wodach , tak w miejscach otwartych jakote zadrze-

wionych. Na drzewnych przestrzeniach przebywa w krzaczystych za-

rolach lub po kpach burzanów, trzciny, sitowia lub szuwaru.

W towarzystwie z dr/jas Kirb. jeeli ta druga jawi si take

w tej samej okolicy. Lata powoli i nisko nad zarolami , usiada co

chwila po dbach i odygach rolin objwszy je nókami przyczem

ukonie zwiesza odwok a skrzyda rozwiera ukonie do góry. ywi
si przewanie maemi muchami i mami, które chwyta w locie.

Przy moczarkach i oczeretach na stepach podolskich w wik-

kszej stosunkowo iloci ni w innych okolicach. Pora pojawu prze-

ciga si od lipca po za pocztek padziernika.

Parka zczona usiada zwykle na odydze trzciny lub skrzypu,

sterczcej ponad powierzchni wody
; C któr cp przytrzymuje za

szyj przysadkami, zgina w kabk odwok i pociga za sob cf po-

suwajc si po odydze w dó. Nastpnie zanurza si w wod, gdzie

w cigu posuwania si 9 pokadekiem zadziera wierzchni usk ro-

linn i w bruzdk zadark, jak w torebk, wpuszcza jedno jajo. Ska-

danie to jaj powtarza si do samego dna wody, poczem 9 podciga

(^ do góry i dopiero na powierzchni wody rozlatuje si parka roz-

czona.

W Królestwie polskiem w okolicy Gogowa. Koo Królewca

(Hag.). W guberniach Charkowskiej i Potawskiej w czerwcu i lipcu

(Rd. 2.). Koo Petersburga (Sel. H.). W Szwecyi pospolita (Johans.).
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W Finlandyi w lipcu po caym kraju (His.). Z wyjtkiem Grecyi,

Sardynii, Korsyki, Hiszpanii po reszcie staego ldu Europy i w An-

glii jakote w Syboryi rozsiedlona (Br. E.).

= 74. Lestes virens^ Charp.

Agrion virens, Charp. Hor. Ent. (1825).

Lestes virens, Sel.

Lestes vestalis, Ramb.

Lestes barbara, c^ , Lind.

Lestes Picteti, Sel.

(Charp. Lib. Europ. Tab. XXXIV. fig. 3, 4. d" $ — S el. H.

PI. 4. fig. 2. app. an. — T. Taf. XI. $).

Capite stipra viridi aeneo, nitente, occipitio flavo.

Pterostiginate flavo fusco, newis transversis marginegue

adjuncto lucAde flavis. Interalario, abdoniinis basi apice-

que in mar adulto caeruleo pruinosis. Appendicibus ana-

libus superioribus maris intus dilatatis uno dente basali;

inferioribus brevissimis, apiee Gonvenientibus.

Pyszczek i spód gowy óte, wierzcli gowy jaskrawo

metalowo zielony, zagowie óte. Przód wierzchu tuowia,

wierzch i przewanie spód odwoka jaskrawo metalowo zie-

lone. Tylna krawd przedtuowia óto obrzeona
;
przód

tuowia z trzema ótemi, z wieliiem ciemniej szemi, cieniut-

kiemi kreskami, jedn na listewce rodkowej i dwoma bocz-

nemi. Boki tuowia óte z dwoma ukonemi, czarnemi pr-
kami. Nogi óte, czarno paskowane. Znami óto niade

na ykach poprzecznycli z przylegym wewntrznym brze-

giem jasno óte. Trzy przednie piercienie odwoka cae,

czwarty w czci przedniej na spodzie óte
;
pierwszy pier-

cie odwoka z czarn plamk po bokach. Midzyskrzydle

spód tuowia, przód i koniec odwoka u dojrzaego cf ino-

dro upylone. Górne przysadki cf dusze od kocowego na

tylnej krawdzi w rodku ul\:owo wykrojonego piercienia

odwoka, z jednym ostrym zbem przy nasadzie, w rodku

wewntrz rozszerzone; dolne bardzo krótkie, uwosione, na

U
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kocach do siebie zblione. Przysadki $ krótsze od koco-

wego piercienia odwoka, na kocach zaostrzone
;
polda-

deko 9 z wierzchu bardzo dehkatnie zbkowane.

D. c. 35 111711 D. s. 20 7nm.

Tak po równinach i nizinach jakote w pagórkowatych i gór-

skich okohcach caej GaUcyi rozpowszechniona, ilociowo rzadsza od

dryas Kirb. i sponsa Hansem, i przewanie w lesistych okolicach

zauwaana, gdzie rozprasza si po przedlesiach, porbach i polan-

kach. Jawi si od lipca przez sierpie i wrzesie, na równinach take

z pocztkiem padziernika.

W Królestwie polskiem w zachodniej czci 15. wrzenia zau-

waana. W okolicy Gdaska i Królewca (Sel, H. pag, 158,). W oko-

licy Kamieca podolskiego Picteti Gene. (Bel.). W guberniach Char-

kowskiej i Potawskiej w Rossyi od koca czerwca do pónej jesieni

(Rd. 1. 2.). Z wyjtkiem Szwecyi , Laponii, Finlandyi i Korsyki

ogólnie rozsiedlona po innych krajach Europy ; w Algierze i w Azyi

mniejszej (Br. E.).

= 75. Lestes barbarus, Fabr.

Agrion barbara, Fabr. Suppl. Ent. Syst. (1798).

(Charp. Lib. Europ. Tab. XXXV. fig. 3, 4, cf 9 — Sel. H.

PI. 4. fig. 6. app. an. c^ — "T. Taf. XI. cf).

Capite supra viridi aeneo, occipitio flavo. Pterosti-

gmafe bieolorato, dimidio laterali interiore fusco, exte-

7'iore lucide flavo. Corpo7'6 ^/? mar adulto ut vi7'ens Charp.

caeruleo p7'uinoso. Appendieibus a7ialibus superioribus

ma7'is intus u7io dente basali, apice noTi dilatatis, iticur-

vatis; inferioi^ibus superioribiis paulluhmi se7nibreviori-

bus, apice ad extra flex7iosis.

Pyszczek, spód gowy i zagowie blado óte, wierzch

gowy metalowo ciemno zielony, róki w nasadzie i przy-

oczka z blado ót obwódk. Przód tuowia metalowo zie-

lony z trzema podunemi, ótemi kreskami jak u 77'e7is

Charp., jednake grubszemi. Nogi blado óte, czciowo
czarno paskowane, Midzyskrzydle ciemno óte, u dojrza-

ego cf sino upylone. Skrzyda przy nasadzie i na przednim
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brzegu zwykle ótawo zamglone. Znami dwubarwne, na

wewntrznej, bocznej poowie niade, na zewntrznej jasno

óte. Wierzcli odwova jaskrawo metalowo zielony, spód

óty, kocowy piercie odwol^au cf szaro upylony. Górne

przysadki cf ótawe, dusze od kocowego piercienia, we-

wntrz z jednym zbem wyranym przy nasadzie, po rodku

nieco rozszerzone, na kocach ku rodkowi zakrzywione;

dolne przy nasadzie tarczowate, cienkimi kocami na ze-

wntrz zwrócone. Przysadki $ blado óte, krótkie; poka-

deko 9 z wierzchu drobniutko zbkowane.

D. c. 40 mm. D. s. c^ 22 O 27 mm.
Po caej Galicyi tak w górach jak na nizinach pojawia si na

osobnoci. Poczwarka yje nietylko w wikszych wodach stojcych,

lecz take w maych mokrawinach. W stanie doskonaym Paatka ta

oddala si od swej kolebki na dalsz odlego, ni gatunki jej po-

krewne, wiodc ycie koczownicze bez zatrzymywania si duszego
na jednem stanowisku. Na stepach Podola pojawia si najczciej po

ugorach i okopach burzanami zarosych, gdzie zatrzymuje si w prze-

locie po badylach i gazkach sterczcych. W innych okolicach prze-

bywa najchtniej w gajach, na przedlesiach, polankach i porbach

ródlenych. Natrafiana take w parkach miasta Lwowa. Najliczniej

spostrzegaem j na Podolu w jarach Dniestru. Pojawia si od po-

owy hpca do poowy wrzenia.

W okolicy Królewca bardzo rzadka (Hag.). W Królestwie pol-

skiem rzadka (Sel. H.). Na lsku pospolita (Charp.). W okohc}^ Ka-

mieca podolskiego (Sel.). W guberniach Charkowskiej i Potawskiej

w Rossy i jawi si od poowy czerwca przez cay lipiec i sierpie

(Rd. 1. 2.). Z wyjtkiem Sardynii, Korsyki, Szwecyi i Laponii

w ogólnoci rozsiedlona na staym ldzie reszty Europy i w Irlandyi.

9. Genus Sympycna, Charp. Straszka ME.

Sympycna, Charpentier, Lib. Europ. (1840). — Sympe-
cma, Selys, Mon. Lib. Europ. (1840) — Lestes, Leach, (Brau. N.).

= 76. Sy^npycna fusca, Lind.

Agrion fuscum, Lind. Opusc. Scient. (1823).
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Agrion phallatum, Charp.

(Fabr. Opusc. Scient T. 3. fig. 3. — Charp. Lib. Eu-

rop. Tab. XXXVI. fig. 1. d^ C — Sel. H. PI. 4.

fig. 5. app. an. ^ — T. Taf. XI. cj')-

Supra colore cypi^io V6l obseure viridi aeneo, suidns

carnoso subriifo. Alis acuminatis. Ajypendicibus analibus

supeiHoribus maris ut in Lestes virens Charp. formatis in-

ferioribus subtriani/ularibus rectis, apice nonnihil diver-

gentibus, deiem superiorem longitudme superantibus

;

appendieibus analibus inferioribus feminae dimidio su-

periortini notabiliter brevioribus.

Pyszczek i spód gowy, piersi i odwoka cielisto ru-

dawe. Gowa i tuów powo gsto uwosione. Wierzcli gowy

mdo czarniawo broiizowy, po rodku z dwoma cieniutl^iemi,

poprzecznemi, ótawemi kreslcami z ót uasad przyoczek

uiepoczouemi. Oczy za ycia niebieskawe. Przedtuowie

i przód ródtuowia miedziauo mdo bronzowe. Przedtuo-

wie na trzy pókrlcowe patki podzielone; boczne patki

szerzej, rodkowy bardzo wsko ciemno óto obrzeone.

ródtuowie z dwoma bocznymi ciemno ótymi paskami.

Nosi czerwonawo óte, czarnymi cierniami porose, zewntrz

wsko czarno kreskowane. Znami dugie niade w cienkiej

jasnej obwódce. Spód piersi i midzyskrzydle u dojrzaego

cf sino upylone. Wierzch odwoka miedziano bronzowo

plamkowany, plamy na tylnej krawdzi piercienia rozsze-

rzone, ku górze zwone; kocowe piercienie u cf z wierz-

chu miedziano bronzowe. Górne przysadki cf uieco dusze

od kocowego, na tylnej krawdzi w rodku trójktnie wy-

citego piercienia odwoka, z jednym zbem na wewntrznej

nasadzie i wewntrz w rodku rozszerzone, podobnie ukszta-

cone jak u Lestes irens Charp.; dolne przysadki krótkie,

wyprostowane. Przysadki 9 tak dugie jak piercie ko-

cowy, zaostrzone, uwosione.

D. c. 35 nmt D. s. 22 nim.
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Przedstawicielka typowa tego rodzaju.

Po caej Galicyi i na lsku rozpowszechniona. Jawi siq przy

moczarkach, bagnach i stawach i zalatuje take do lasów na porby,

krzaczyste garby i polanki. Sposób jej ycia nie zosta dotychczas

dokadnie zbadany. Jest jedynym oatunkiem Avród waek, o którym

wiadomo, ze w stanie doskonaym zimuje w upieniu w kryjówkacli

zacisznych. W pierwszych dniach wiosny, gdy powietrze ju dostate-

cznie ogrzane, u nas czsto ju z pocztkiem kwietnia wylatuje z kry-

jówek i wasa si samopas po miejscach sonecznych. Najwczeniej

29. marca na porbie w Rzny polskiej spostrzeona. Wiosenny jej

pojaw trwa krótko; nie przeciga si bowiem nad dwa lub trzy ty-

godni. Drugi raz w roku zaczyna jawi si w cigu lipca, lecz o tej

porze w wikszej iloci. Ku kocowi jesieni przenosi si w zarola,

przedlesia i na porby, nieraz daleko od wody.

W Królestwie Poskiem (Sel. H.). Na Wgrzech (Sel. H.).

W guberniach Charkowskiej i Potawskiej od koca czerwca do pó-

nej jesieni (Rd. 1. 2.). W okohcy Kazania w Rossyi (Eversm.).

W Szwecyi w dwóch pokoleniach (Johans.). Z wyjtkiem Anglii, Kor-

syki, Hiszpanii, Laponii i Finandyi rozsiedlona po reszcie Europy
;

take w Algierze, Azyi mniejszej, Turkiestanie, Syberyi (Br. E.).

Odmiana

-= vcu\ aestiva, mihi,

Tab. III. fig. 18. S.

TJiorace supra viridi aeneo, inaculis abdomini.s dor-

salibus uiridi aeneis, tenuibus, uf mcdio lomjitudinali U-

nea carnoso flava inemiptis.

Róni si od okazów zwykych z wierzchu metalowo

zielonem, na spodzie janiejszem, cielisto ótem ubarwieniem.

cf D. c. 34 mm D. s. 23 mm.

$ D. c. 37 mm D. s. 24 mm.

Odmiana ta wystpuje we wschodniej GaUcyi przy kocu sier-

pnia i w jesieni. Najliczniej spostrzegana w Wulce poturzyckiej

9. wrzenia.

Sjjtnpijciia paedisca, Eyersm.

Agrion jJdcdisca, Evers. Buli. Moscou, IX. pag. 24:7. (1836).

Sijmpycna paedisca, Brau. Verh. d. zool. bot. Ges. Wien.

XXX. pag. 231 (1881).
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Fuscae Lind. simillima. Ajypendicibus analibus infe-

rioribus maris dentem superiorern longitudine non siipe-

rantibus, iisdem appendicibus feminae dimidio superio-

rum aeue longis.

óte kreski poprzeczne z wierzchu gowy z ót na-

sad przyoczek zczone. Zagowie na przednim brzegu

z dwoma wyranemi, zbl^owatemi wciciami (u fiisca nie-

znacznie ktowo wdse). Tylna lvrawd przedtuowia war-

gowata, szeroko óta. Szew rodkowy wraz z dolnym trój-

kcikiem óty (u fusca trójkcik ten zawsze bronzowy).

Plamy podune po wierzchu trzech kocowych piercieni

odwoka cf' nie dotykaj tylnej krawdzi piercienia, pozo-

stawiajc óto cielist obwódk. Górne przysadki (^ niade,

na kocach nierozszerzone, dolne do siebie zblione. Górne

przysadki 9 tak dugie jak kocowy piercie odwolva,

cienkokoczyste ; dolne prawie do poowy górnych sigajce.

D. c. cf 33—40 mm 9 38 mm.
D. s. cf 20—25 mm 9 23 mm.
Dugo odwoka z przysadl^ami c? 27—31 mm, 9 28 mm.
Jawi si w poudniowej Rossyi i w Turkiestanie (Br. E.); od-

szukan by moe na poudniowem Podolu, zwaszcza na Naddniestrzu.
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Dodatek do sir. 42.

W ukadzie do oznaczania gatunków z rodzaju AESHNA
zasza pomytlva wskutel<: opuszczenia poczenia pomidzy
2. i 3. Cay ten ustp powinien brzmie nastpujco:

1. Wszystl:ie nogi óto i czarno pasl<;owane ... 2

— Nogi cakiem czarne, wyjtlcowo tyko przednie uda

óto pasl<:owane vulgatisf;inia Lin.

2. Wszystlvie czarne paslvi tuowia równo szerolvie czyli

grube i równo od siebie oddaone. Odwo^: u cj' \^\\

kocowi rozszerzony flavipes Ciarp,

— Czarne paski*) tuowia, stanowice odpowiedni par
nierówno szerokie i nierówno od siebie oddalone. Od-

wok u cf ku kocowi nierozszerzony, walcowaty . 3

3. Koce przednich czarnych pasków ze rodkowymi ani

na wierzchu ani na spodzie niepoczone, wolne . 4

— Koce przednich pasków tyll<;o na szczycie grzbietu ze

rodkowymi poczone, na dole wolne O Graslini Ramb.

4. rodkowe paski znacznie grubsze od przednich i tyl-

nych O slmillinia Sel.

— rodkowe paski nieco tylko grubsze od przednich i tjd-

nych O pulchella Sel.

'') patrz przypisek u dou str. 42.

•<sS>QO«-
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Objanienie tablic.

ntetly, I.

Fig. 1. Tylne skrzydo agnicy Aeschna cyanea, Miill.

cost. = costa, naramienna yka.
suIdc. = subcosta, podramienna yka,
rad. = radius, sprycha.

membr. = membranula, bonka.

cel. bas. = cellula basals, pólko nasadowe,

tr. = triangulum, trójkt.

nod. = nodiilus, wzeek,

pt. = pterostigma, znami.

n. ant. =^ nervi antecubitales, yki eberkowe,

sec. p. = sector primus, gazka pierwsza,

sec. n. = sector nodalis, gazka wzekowa,

s. sn. = sector subnodalis, gazka podwzekowa.

st. 1. = sector trianguli primus, gazka trójktu pierwsza,

st. 2. = sector trianguli secundus, gazka trójktu druga.

Fig. 2. Czci skadowe ciaa.

a. = frons, czoo.

b. = antennae, róki.

c. = oculus, oko siatkowe.

d. = prothorax, przedtuowie.

e. = thorax, tuów czyli pier.

w. = triangulum occipitale, trójkt zagowia.

u. = femur, udo.

s. = tibia, piszczel.

t. = tarsus, stopa.

g. = appendices anales superiores, górne przysadki.

h. = appendices anales inferiores, dolne przysadki.
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2. II. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. -= nastpujco po porzdku osobne

piercienie czyli obrczki (segmentutn) od nasady do koca
odwoka (ahdomen).

fig. 1. Leptetrwni uadrimaculatuni, L. var. ^jraemibila, Newm.
fig. 2. Orthet?'iim eaerulescens, Fab. cj\

fig. 3. OrtJtetrum caertilescens, Fab. $.

fig. 4. Leptetimm fulvum, Miill. ?'«?•. fulyisslma, Dz. 9-

fig. 5. Sympetruni flayeolicm, Lin. var. interpunctata, Dz. rf.

fig. 6. Synipetruin flaveolum, Lin. va/'. interpunctata, Dz. $.

fig. 7. Ortlietrum albistyla, Sel. cf.

"ral3. III.

fig. 8. Sympetrum depressiusculum, Sel. vay. nuhila, Dz. cf.

fig. 9. Sympetruni depressiusculum, Sel. ?'a7\ nuhila, Dz. C.

fig. 10. Coenotiata caudalis, Charp. var. ornata, Britt. C.

fig. 11. Sympetrum meridionale, Sel. cf.

fig. 12. Diastatomma caeclUa, Four. y«r. fLavissima, Dz. $.

fig. 13. Sympycna fusca, Lind. ?;ar. aestiva, Dz. (j^.

fig. 14. Micronympha elegans, Lind. vrtr. aurantiaca, Brau. 9-

fig. 15. Agrion virgo, L. !;ar. violacea, Dz. 9-

fig. 16. Coenagrion arnfiatwm, Charp. cf

.

fig. 17. Coenagrion artnatum, Charp. 9-

^'B^^^k^^Try-
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SPIS
alfabetyczny aciskich nazw.

[Gwiazdk -^ oznaczone s synonimy).

AESCHNA 4, 12,35,43,51,110,124.

— *aestiva 122.

— affinis 15, 44, 116.

— *alpina 114.

— *anguina 102.

— "^arundinacea 117.

— *azurea 108.

— *borealis 112.

— caucasica 110.

— coluberculus 4 4 , 114, 1 1 6 , 1 1 7

.

— constricta 117.

— crenata 117.

— cyanea 44, 112, 118.

— *eremitica 117.

— *flavipes 15, 103.

— *forcipata 100.

— grandis 10, 44, 120.

— isoceles 45, 121.

— juncea 44, 110, 112, 114,

117, 118.

— *lunata 109.

— maxima 44, 117.

— '''metallica 86.

— *mixta 10, 114.

— *palmata 117.

— *parthenope 109.

— *pilosa 124.

AESCHNA *pratensis 124.

— *serpentina 98.

— serrata 117.

— suamata 15, 43, 113.

— *virens 122.

— Yiridis 15, 44, 133.

AESCHNINAE 8, 23, 33, 35, 43,

51, 107.

AESHNA 34, 42, 51, 100, 110.

— affinis 116.

— '-'annulata 105.

— *arctica 89.

— *constricta 117.

— epoplitalma 104.

— *eremita 117.

— flavipes 42, 103.

— *formosa 108.

— Graslini 42, 167.

— *maculatissima 118.

— pulchella 42, 103.

— *rufescens 121.

— simillima 42, 101.

— ^spectabilis 98.

— '''uncata 96.

— * Yiridis 122.

— Yulgatissima 42, 100.
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AESHNIDAE 33, 51, 05.

AGRION 5, 9, 12, 35, 45, 22, 126,

138.

— *aquisextanum 151.

— *armatum 149.

— *aurantiaca 133.

— *barbara 162.

— *Bremii 155.

— *caerulescens 151.

— *cliloridion 154.

— ''concinnum 138.

— *cyathioerum 135, 139.

— *distinctum 151.

— *elegans 134.

— '''elegantulum 140.

— *exornatum 152.

— *festiva 127.

— *forcipula 159.

— *furcatum 141.

— *fuscum 163.

— *glaciale 149.

— *hastulata 143.

— ^hastulatum 143.

— *lacteum 130.

— *lanceolatum 147.

— *leucopsallis 157.

— *lunulatiim 147.

— *inacrostigma 156.

— *mercuriale 151.

— *niinmm Charp. 152.

— *ininiuin Harr. 153.

— *najas 154, 155.

— *ornatum 145.

— *paedisca 165.

— "partlienias 126.

— *phallatuin 164.

— *platypoda 130.

AGRION ^^puella 141.

— '-'yar. puella 130.

— *pulchella 139, 151.

— *pulchrum 149.

— *pumilio 133.

— *rubella 152.

— *scitulum 151.

— *Sophia 137.

— *speciosum 137.

— splendens 45, 120, 128, 129.

— -'sponsa 159.

— *tenellum 152.

— *tuberculatum 134.

— ''"yernale 147.

— *virens 161.

— Yirgo 45, 127, 129.

— — V. Yiolacea 45. 129.

— '=""viridis 157.

— yiridulum 155.

AGRIONIDAE 32, 52, 126.

AGRIONINAE 32, 35, 45, 52, 126.

ANAX 5, 12, 35, 43, 51, 107.

— *formosus 108.

— imperator 43, 108, 112.

— lunatus 109.

— *parisiniis 109.

— parthenope 43, 109.

ANISOGOMPHUS 104.

— Maacki 101.

BRACHYTRON 35, 43, 110, 121.

— hafniense 43, 124.

— — var. 9 125.

— *vernale 124.

*CALEPTERYX 45, 126.

— *haemorrhoidalis 127.
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*CALOPTERYX 5, 45.

— '''ludoviciana 126.

— *splendens 126.

— *virgo 127.

COENAGEION 5, 11, 36, 47, 52,

l:J8.

— armatum 15, 47, 143, 141).

— caerulescens 151.

— concinnum 48, 138.

— elegantulum 47, 140.

^ exornatiim 15'^.

— glaciale 141).

— hastulatum 48, U3, 147.

— — var. U-formata 145.

— lanceolatum 14-7.

— mercuriale 48, 151.

— oniatum 15, 48, 143, 145.

— piiella 48, 139, 14-1.

— pulchrum 47, 139, 142.

— scitulum 151.

— vernale 47, 143, 147.

COENAGRIONINAE 32, 35, 45,

52, 130, 131.

COENOTIATA 11, 34, 40, 01.

— caudalis 15, 40, Gl.

— — var. ornata 40, 03.

CORDULEGASTER 23, 34, 41,

51, 105.

— annulatus 41, 105.

-- bidentatus 42, 106.

— *lunulatus 105.

CORDULEGASTRINA 105.

CORDULIA 4, 34, 41, 51, 93.

— aenea 11, 41, 93.

— — tatrica 41, 95.

— ''alpestris 88.

CORDULIINAE 32, 34, 40, 51, 86.

CROCOTHEMIS 33, 37, 75.

— erythrea 37, 75.

*CYRTOSOMA 107.

DIASTATOMMA35, 42, 95,98,100.

— cecilia 43, 98.

— — var. flavissima 99.

=^=DIPLAX 37, 63.

— *flaveolata 66.

— *sanoTiinea 72.

— *scotica 63.

— *striolata 70.

-*\Tilgata 10, 68.

ENALLAGMA 36, 49, 52, 135.

— cyathigerum 49, 135, 144.

EPITHECA 5, 34, 40, 51, 9'3.

— '''arctica 89.

— 2-maculata 15, 40, 93.

— *flavomaculata 90.

— *metallica 86.

— '"sibirica 92.

ERYTHROMMA 35, 45, 154.

— humerale 155.

— iiajas 46, 154.

— Yiridulum 15, 45, 155.

GOMPHINA 95.

GOMPHINAE 8, 33, 34, 41, 51,95.

*GOMPHUS 9, 12, 100.

— *epophtalmus 104.

— *flavipes 15, 103.

— *flexuosus 98.

-*Maacki 104.

— *pulcliellus 102.

— *serpentinus 98.
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=-=GOMPHUS simillimus 101.

— '"iincatus 96.

— "'unguiculatus 9 6.

— ''zebratus 101.

*HYDRONYMPHA 81.

^ISCHNURA 132.

— *elegans 134.

LEPTETRUM 11, 33, 37,51, 77.

— fiilYum 15, 37, 77.

— — var. 2-maculata 37, 78.

— — » 2-nevrosa 79.

— — > fulvissima 37, 79.

— 4-maculatum 10, 37, 7^'

— — var olivacea 37, 80.

— — vai'. praeiiubila 37, 81.

LESTES 5, 9, 12, 36, 49, 52,

150, 163.

— *barbara 161.

— barbarus 49, 1G-.

— dryas 49, 162, 158, 159.

— '-'forcipula 158.

— macrostigma 15(i.

— *nymplia 158.

— ^=Ticteti 156, 161, 162.

— sponsa 49, 159, 162.

— *vestalis 161.

— Yirens 49, 161, 162, 164.

— yiridis 49, 157.

LEUCORHIMA 11, 33, 39, 51.

— albifrons 39, 00, 62.

— diibia 39, 58.

— infuscata 58.

— pectoralis 40, 55.

— var. a. 56.

— — var. b. 56.

— rubicunda^l5, 40, 57.

— — var. rubrodorsalis 58.

^••=LIBELLA 81, 92.

— *pennipes 130.

LIBELLULA 11, 33, 3(;, 51, 54 ;6.

— *aenea 93.

— ^•=var. albidella 130.

— *albifrons 60, 61.

-*albistyla 85, 86.

— *Baetica 83.

— "'brimnea 82.

— *caecilia 98.

— *caerulea 112.

—*caerulescens 81, 82.

— *canceilata 83.

—*caudalis 61.

— '''coluberculus 114.

— *conspurcata 77.

—*cyanea 118.

— depressa 10, 36, 76.

— *depressiuscula 7 3

.

— '-'dubia 58.

— '-'erythrea 75.

— *erythroneiira 68

.

-^•=fallax 60, 61.

— *4-fasciata var. [3. isoceles 121.

— '-'flaYeola 66, 68.

— "'flaveolata 63.

— *flavidorsis 55.

— * flaYomaculata 9O

.

— *Fonscoloinbii 68.

— '^'forcipata 96.

— *fulva 77.

- *Genei 73.

— *grandis 120.

— *hat'niensis 124.

— *Harpedoue 65.

— *Hellmani 60, 61.

— *hybrida 71.

— *infuscata 58.
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LIBELLULA *insignis 68.

—*juncea 110,
— '•'leucorbinia 58.

— "^'leucorhinus 60.

— ^lineoleta 83.

— *2-maculata 92.

— *4-maculata 10, 79.

— '''melanostigma 57, 58.

— "meridionalis 7 1

.

— *metallica 86.

—*minius 152.

— *nigra 63.

— '•'nigricula 63.

—*nigripes 72.

—*nymphula 152.

— *opalina 81.

— *opalizans 82.

— *ornata 61.

— *pectoralis 55.

— *pedemontana 65.

—*puella 141.

— *Roeselii 73, 73.

— *rubicunda 55, 57, 58.

— *ruficollis 71.

—*sanguinea 72.

—*scotica 63.

— *sibirica 65.

— *splendens 126.

— *squamata 112.

—*striolata 70.

— *tenella 152.

— *veronensis 63.

—*virgo 127.

— *vulgata 68.

— *vulgatissima 100.

LIBELLULIDAE 32, 51, 54.

LIBELLULINAE 3, 32, 33, 36.

51, 54.

LINDENIA 34, 52, 95.

— flexuosa 98.

— forcipata 42, 96.

— imcata 42, 96.

MICRONYMPHA 36, 46, 52, 138.

— elegans 46, 134.

— — var. aurantiaca 46, 135.

— pumilio 46, 133, 135.

— var. aurantiaca 46, 137.

NEHALENNIA 36, 46, 137.

— speciosa 46, 137.

='=ONYCHOGOMPHUS 42, 95.

— *forcipatus 96.

*OPHIOGOMPHUS 42, 98.

ORTHETRUM 11, 33, 37, 81.

— albistyla 15, 37, 85.

— brunneum 37, 83, 83.

— caerulescens 37, 81, 83.

— cancellatum 37, 83.

— nitidinervis 83.

*PIGIPHILA 76.

— *depressa 76.

*PLATETRUM 76.

— *depressum 76.

PLATYCNEMIS 35, 45, 130.

— acutipennis 45, 133.

-~*diversa 132.

— *Pecchioli 130.

— pennipes 45, 120, 132.

— — var. lactea 131.

PYRRHOSOMA 35, 46, 152.

— nymphula 46, 112, 152.

— tenellum 46, 153.
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SOMATOCHLORA 12, 34,40,51,86.

— alpestris 41, 88, 89, 112.

— arctica 41, 89.

— flayomaculata 41, 90.

— — var. fasciata 91.

— — var. flaveolata 41, 91.

— metalliea 40, 86.

— — var. montana 40, 88.

=^=SYMPECMA 163.

SYMPETRUM 12, 33, 37, 63.

— depressiusculum 15, 38, 73.

— — var. nubila 38, 75.

— flaveolum 38, 66, 73, 112.

— — var. hyalinata 38, 67.

— — var. interpunctata 38, 67.

SYMPETRUM var. luteola 38, 67.

— Fonscolombii 39, 68.

—
'•"'meridionale 15, 39, 71.

— pedemontanum 15, 38, 65, 74.

— sanguineum 38, 73, 74.

— scoticum 38, 59, 63, 74.

— striolatum 39, 70, 71.

— tenerrimum 75.

— Yulgatum 39, 68, 70, 71, 73,

74, 112.

SYMPYCNA 36, 50, 163.

— fusca 50, 163, 166.

— — var. aestiva 50, 165.

— paedisca 50, 165.
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Sprostowanie

dostrzeonych pomyek.

str. 3. wiersz 4 z dou zamiast fig. 3. ma by 2 a.

» 15. » 3 z dou » Aesclma » >> Aeslina.

^> 23. » 9 z góry » ocellae » » ocelli.

> 33. 2 » > > Aescinidae ma by Aeshnidae.

43. » 5 » > » flava » » flavissima.

45. - 7 z dou » albidella » » lactea.

51. zamiast Aeschnidae ma by Aesmidae.

63. zamiast Sj^mpetrurum ma l)y Sympetrum.

75. 12 z góry » Tenerrimum tenerrimum.

» 117. > constrica constricta.

> 152. ' 9 » » » oxornatum exornatum.
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